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ΑΥΝΕ ΜΑΒΕΙΑ ΙΑΝΕ. 
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μος 
χκῦδαῇδ 1 ϑτεθθ ϑϑευῖεδ, 

ΕΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ 

ΛΑΕΒΙΑΌ ΟΕ ΧΕΝΌΡΗΟΝ 

ΤῊΝ ΤΈΧΤ ἘΕΥΙΒΕ) 

ΨΓΓΗ ΓΕΤΊΤΙΟΑΙ; ἈΝ) ἘΧΡΙΙΑΝΑΤΟΕΚΥ ΓΝΘΤΕῈ 

ἘΝ ΘΘΈΓΤΙΟΝ ἈΝΑΤΥΘΙΒ ΑΝ ἸΝΘΙΟΕΒ 

ΌΥ 

Ε ΡΑΤΡΟΤΓΘΟΝΗΕ, ΜΙᾺ, 
ΤΑΤΕ ΒΟΗΟΙΑΒ ΟΕ ΡΕΤΕΚΗΟῦΞΕ, ΟΑΜΒΕΙΠΟΕ, 

ΕΡΠΙΤΟΕ ΟΕ ΧΕΝΟΡΗΟΝ᾿ 85 ἨΕΙΙΈΝΙΟΒ, ἄο. 

ΦΡΟΥΖΕΩ ῬΟΚ ΤΗ͂Σ ΘΥΧΝΖΣΖΩΣ ΟΥ̓ ΤΗΕ ΟΝΩΙΨΖΕΙΑΚΟΘΙΖΤΥ ΙΑ. 55. 

ΓΟΑΜΒΚΙΌΘΕ 

ἈΑΥΤΗΒ ὈΝΙΝΕΕΒΘΙΤΥῪ ΡΕΕΩΘ 

[880 

[4] Μύέρλές γεσεγυεά, 



(Γαπιδτίσσο: 

ῬΕΙΝΤΕΡ ΒΥ͂ Ο. ὅδ. ΟἸΑΥ, ΜεοΡΆ4. ἃ 5ΟΝΒ, 

ΑΤ ΤΗΒ ὈΚΙΥΕΒΒΙΤῪ ῬΒΕΒ5, 

ι9:5 

γ: 



ΝΟ ΙΓΕ, 

ΙἨΑΡΝΕ {πουρῆξ 1 απηξοεϑϑαῦν ἴο δά ἴο {πε [1η- 

{γοἀιοίίοη ἤθε σίνεη ἴο ἴπΠ6 Αραβιϊαιιβ δὴν ΓΕΠΊΔΥΚΘ5 

ὈΡΟη πε [6 δηάὰ οπαγδοίεσ οἵ Χεπορῆοῃ; με 

5] εοῖ Πανὶπρ θΕθη 50 οἴζεη Παηα]εα Ῥοίῃ οἰβθινπεῖς 

ΘΠ ἴῃ πην εὐϊίοη οὗ ἔπε Ηε]]εηΐσα 1. δηὰ 11. 

Ι Πᾶνε ἴο δοκπονίεάᾶσε τὴν ἰπδηκ5 ἰο Μτ Ϊοῇη 

Μυγγαν ἰοῦ ἢ15 Κιπα ρεγπηϑϑίοη ἴο ιοία {πε σπαζαοίοῦ 

οἵ Αρεβίίαυβ. ἔτοπιὶ τοῖς 5 Ηἰβίογν οὔ ατἴεοςε; δηά 

αἰϑο ἴο [η6 ον. ΝΥ. νναγίε, Ῥγοίεϑογ οἵ ατεεῖκ δ 

Ιοπάοη [{Πηϊνεγϑιῖν (ο]]εσε, ἔογ να] ε βαρ σοβε οἢ 5 

δα τοη5 αηα σογγϑοί οηβ. 

390 ΘΑΟΚΥΠ.Ὲ 51. 

ΤΌΟΝΡΟΝ, ὙΥ. 





ΕΙΝΟΌΌΦΤΙΟΝ, 

ΤΗΕ ἐγϑδίϊθα ΠΟ Ῥθαῖβ ἰῃ6 {Π|16 οὗ “Χαπορῃοη 5 Αρεϑιϊδαβ᾽ 
85 ποΐ εβοδρεὰά [6 σδῆϑασα οὗ το θΎ ΟΥῸ5 ΔΗΥ͂ ΤΊΟΥΘ ἴΠΔη 

ἴΠο56 οἴμεὺ υυτηρθ ΨΏΙΟΠ ΔΥῸ σΈΠΟΓΑΠ]Υ πο] ας α διηοηρσ {Π6 

ΠΙβίοσι 5 ΜΊΙΠΟΥ Δ οσΚβ. δ Καηδεῦ νγὰ5 [η8 ἢγϑί ἴο βρεδκ οἵ 

τῆς “ἴἀπη6 Ραπερσυτσὶβί οὗ Αρεϑιϊδαϑ,᾽ δηα ἴο σοτῆραγα [Π6 δοσυγδου 

οὗ ἴῃ6 δυΐποῦ οὗ [με “Ηε]]εηΐος᾽ ((ΠῈ σεπυΐποπδϑο οὗ ψῃΪΟἢ Πᾶς 

ῬΕεδη ΤΕΟΘΠΕΥ ο41164 1ῃ 4αδϑίιο ἢ) ἢ τῃ6 ΠΙ]θουηθηθβ5 οὗ {παΐ 
ἐϑορΡ δῖ ψὴο σου]ὰ σὺ ἰῃαΐ Αρεβϑιίαιβ αἀἰεα “Πανίηρ ἄοπε ΠῸ 

ψτοηρὶ. ὙΥγΕΕηΡΔςΟΉ, ΔΝ οἹἔ, ϑίθνεῖβ δηα ΤΔΩΥ τῇοτα αν δη- 

τοτεὰ {ΠΕΣ ΟΡΙΠΙΟἢ5 Οἡ ἢ5 5146, Αραϊηϑβί ἴπ656 Ζειηθ, ἽΝ εἰϑκε, 

ΘΟ πο ΔοΥΓ δηά Ὀϊηάοτέ βίδηα ουὐ 85 σμαηρίοη5 οὗ {Π6 Ῥε]οΐ 

ταδί {Π15 Ἰαυπάδίοη οὗ Αροϑβιϊαιβ ννὰ5 νυ ὈΥ ΧΕΠΟΡΠΟη ΒΙτη- 

561. Απηοηρ [Π6 δηοϊθηΐβ ᾿ηΔ46εα (σεῖο (Δα ΕΔ. ν. 12) νυ υἱῖα5 

““.Π015 ΘΠ] ΧΟΠΟΡΠΟΙΓ5 110611π|5 ἢ εο τεσα (Ασα51140) Ἰαάδηο 

ἴδοῖ!α ΟἹ Π65 ᾿ΠΠΔΡΊΏ65 ΟΥΩΏΪ 1 βίδί πϑαια σα ρογανιῖ ;᾽) (ΟΥΠΕΙ]1 5 

ΝΕ ΡοϑΚβ ἱπίγοάυορϑβ ΠΪ5 ΜΟΥΚ το τ15 Ψ] ἢ [Π6 ἀρο]αγαίίοη [Παΐ “Αρε- 
5114 ΓΔΟΘαἀςο ΟΠ] 15 ΟἸΠῚ ἃ σείο 5 ΒΟΥ Ρ(ΟΣΙ 15, {ΠῚ ΘΧΙ 6 ἃ 

Χεπορμοηΐθ ϑοοζαίίοο οο]διιἀδίιι5 οϑί :" Ρ]υΐαγοἢ 8]1465 ἴο 

Χεπορθῃοη 85 ἴΠ6 διῖῃοῦ οὗ 115 δποουηϊαπ ; ΨΏ116 ΑἸ ΘΠξειιβ, 
Ῥοϊεπιοη, Ατίϑίάθϑ, ΡΟ υχ δηὰ ϑίοΡεθιιθ. αν Ύ]ν ααοία ρΡα5- 

5α 565 [ΤῸΠῚ 510 ἢ ἃ ἰγϑαίϑα οὗ ΧεπορΠΟἢἾ. 

ΤΠς δῦβεηςς οὗ 5ίγιοΐ σοηβθουίῖνα ἀοίδι] ἴῃ [Π6 παγτγαίίνα οἵ 

δνθηΐβ ἄοθϑ ποΐ 566ΠῚ ἴο ὈῈ ἃ βιυήηοῖϊοηΐ δυσαπιθηΐ ἀσαϊηϑί ἴῃ 6 

5 ἀν Δ, 



8 ἸΑΧΖΕΟΒσσυσσιι. 

σοηπίηθη655 οὗ (ῃ6 Αρεβϑιϊδιβ: ἴΟΥ, 5 Βγει θη θΔ ἢ τοιηδ κϑ᾽, ἴο 

ὙΤΙῈ 8ῃ αχαςοΐ ὈΙΟΡΥΆΡΕΩΥ οὗ ἃ ΔΙΥΙΟΥ ἃ πα ἴο σΟΠΊΡΟΒ56 ἃ ρϑῆε- 

ΟὝΤΙΟ ὌΡΟΩ Πἰπὴ δ΄6 ΌΥ͂ ὩῸ ΠΊΕΔη5 ΟΠ6 δηά 1ῃὴ6 5816 {Π]ηδ. 

Ηξεηος ΗεΙ]δη 5. Πυροίμθϑιϑ 2 {Παΐ {π6 ἀἸβοσεραῆοιεθ Ὀεΐννεεῃ 

Πγαίίοτβ 85 σοὶ αἰθα ἴῃ 1η6 Ἠ Ε]]ςηϊο5 δηα τη ἴῃς Ασεϑιίδιβ 816 ἴο 

θὲ δοοοιηίϊεα ἔοσγ ὈΥ {π6 αοϊ {πα Χεποόρθοη Πδά ποῖ νεῖ ρεΐ 

[Π6 Πηϊϑῃϊηρ ἰουομαβ ἴο {πΠ6 Ἡδ]]ΘηΙο5. δὲ {π6 {ἰπ|6 θη {ΠῸ 

Αρεβιδιβ ννὰ5 νυυτὲ}6 ἄοαβ ποῖ ΔΡΡΘΔΥΓ ἴο ὈῈ τεαυγεά Ὀγ {πε 

ΘΧΙρΈποῖα5 οἵ ἴΠῈ οαβθ6. ΤῈ ὈΪΟΡΥΆΡΠΕΥ ΠΊΔΚΕ65 1 ἰδ θυ 51Π 655 
ἴο 56εΐ οἷξ 1ἢ ΟΥ̓ΕΥ 4}1] οἸΓουΠηβίδ ε5 ἃ5 {ΠΕῪ οσσι, νυ μοί ΠοΥ {πεν 

ἰ6η4 ἴἰο {6 σ]Ἱογι ποδίϊοῃ οἵ {π6ὸ ᾿παινι πα] οὐ ποῖ; ψΏ16 (ῃ6 
Ῥδηρδρυσιϑδί ΤΊΘΥΕΙΥ Ὡοΐθ5 ἀἄοννῃ ϑπο ἢ ἴίαοϊβ ἃ5 ΤΠΔΥ (ὼ βεύνιοε 

τονναγά5 {πΠ6 οὈ]θοῖ Οἢ μα Πα5 ἢ νον. Απά 50 [ἰ 15 [Παΐ ἴῃ 

ΧΕΠΟΡΠΟΙἢ 5 ἰτεαίτηδηΐς οἵ ἢ15. ϑυθ]εοῖ ΤΥ Πᾶνα ἰουπα ψηδὲ 

ΔΡΡΘαΥβ ἴο ΡῈ ίγοηρ ραγξ δ! οὐ ἴῃς ρατί οὗ [Π6 ἢιβιοσγιδη. 

Τῆι να αν πο πἸθηίοη οὗ {π6 Πυτη!]!αἰηρ γᾶν ἴῃ ΠΟ ἢ 

Τγϑαπᾶθυ ννὰβ ἰγεδαίεα δηα βεηΐ ἴο σοτητηδηά δἵ ἴῃ Ης]]ϑροηι; 

ΠΟΙ οὗ {πΠ6 τουὶ οὗ ἴῃς. δραγίδῃ σδνδίσυ ὈΥ. 6 Πούβθπηθη οὗ 

ῬΒΔΥηΑΡΑζΖιιβῖ; ΠΟΥ οὗ [6 δρρίονδὶ οἵ 16 οσσπραδίϊοη οὗ {πε 

(αάτϊηρφα Ὀγ Αρεϑιϊαιιϑὅ, [115 εν ἀθηΐς [Παὶϊ ν] ἢ {Π15 Ἰδπιἀδίογν 

νίονν {Π6 Ὠἰβίουϊδηῃ αννῈ}15. δ βας ἢ ᾿ἰδησίῃ.- ἀροη {π86 Ὀαία οὗ 

(οίοηεξα δηᾶ 115 ν]οϊογοιιβ Γαϑαϊίβ: ὑνΏ16 ἴπΠ6 ὄνεηΐβ ΜΈΘΗΝ 

[Ο]]οννεα {Π15 σδιηραῖρη δηα {ἢς Ἰηνείογαίε μαἰτεα οἵ [Π6 ϑραγίδῃ 
Κιίηῃρ αδραϊηϑδὲ {ἴπ6 ὙΠΈΡδη5. αἴα ραϑϑεᾶ ον ἴῃ σοιηραγδίνα 

51:16 66. 

Νοῖ 8 ἴενν οὐἹίῖοβ αν βυβρεοίεα ἴπ6 σεηθηθηθ55 οὗ {ΠπΠῈ 
Αγροϑιϊαιιβ οἡ {πε στοιηάᾶ οἵ 115 εἰεναίβεα ἴοῆδ δῃηα ϑι ρου! συ οὗ 

ἀϊςίοη. ΜδηΥ οἰμεῦ ραβϑᾶροβ ΤηΔΥ πονενεῦ 6 ἰουπηα [Ὠτοιρἢ- 

ουὐ ΧΟΏΟΡΟΠ 5 νυ Πη 65 νΏΙΟἢ ἀἸ5ΡΙαΥ ἃ Ἰοίτ 655 οὗ βδίυ]8 ὈΚ ΠΟ 

ΠΊΕΔΩ5 ΙΠΓΘΙΟΥ ἴο {παῖ ψνΏ]Οἢ {πΠ6 Αρεβιϊδὰβ ργεϑθηΐβ. ΤΠΕ 1η- 

ττοἀποίϊοη πιούεονοῦ οἵ ροαδίϊοαὶ ρῃγαβϑαϑ, Πα ογαΐοσὶ δ] σχασσεσα- 

το δ 15 ΟὨΪΥ νν6]} δἀαρίβα ἴο {πΠ6 βδιιθ]θοῖ ν]οἢ ἴη6 νου Πὰ5 ἴῃ 

Σ Ῥιβέ. Αδδδ, 8. 3: 5 Ῥγοϊεσοση. ὃ. Ὁ: 
8. ἫΕ]]. 111. 4. γ---το. 4 ἪΞ]1. τῆν 5. 591 ΒηΠ, 
5. Ἠδ]]. ν. 2. 32. 6. Μέειη. 11. 1. 21---34. ΑΠΔΡ. 11. 5. 9. 
7. .24..381 11. 2. 14) ὙΠ: α,, ἡ τ τὸ Βα; Ὑ: δ. 



ΤΥΤΡΟΡΟΟΤΙΟΛ, 9 
Βαπᾶ. 80 Οἴςεγο (ἄς Οταδῖ. ἱ, 16) {6115 ιι5 “"εϑὲ επὶπὶ Ηπἰτἴτηιι5 
ΟΥ̓ΔΙΟΥΪ ροεία, ΠΕΠΊΘΓΙ5 Δ ἀϑι Γ] οὐτοσΓ ρ8 8110, νευθοσατη διιῖεπι 1 σθη- 

τα ΠΡΟ ΥΪΟΥ, τα α]115 νΕΓῸ ΟΥ̓ΠΘΠΩΑΙ σαΠ ΓΙ Ὲ15 5ΟΟΙ5 ἃ0 ΡΟΘΠΕ ΡΔΓ: 

ἴη Βος αυϊάετη σεσία ρύορα [Ι͂ἄθτη, Π.}}15 αὐ ΤΕΥ ΠΊ]η15. ΟἰΓΟ ΤΊ 5ΟΤΙ- 
Ῥαΐ δυξ ἀεβηϊαδξ 115 σιθπη, 40 πηϊηῖι5. Εἰ ᾿Ισθαΐῖ δαάδθιῃ 1114 ἔδσα]- 
ἰαῖε εἴ σορία ναρσδυὶ 4π8 να]. Ατ᾽βίιάθβ ᾿πἀθθα 1η ἢ15 γαδίϊβα 

περὶ ἀφελείας ὈΤΙΠσ 5 [ΟΥΑΙ ΤΥ 1ηϑίδηςσαϑβ ΠΌΤΩ [Π15 ΘΠ ΟΟΓΊ ΠῚ 
οὗ Χεηορμοπβ πηδῆξοϊεα δνεηηθϑ5 οὗ ἰἸδησιαασα: δηά 10 ΠΊΔΥ 

[αιτὶν Ὀ6 5814 ἐμαί {πῸὸ μιϑίογίδη ἄοαϑ ποῖ μεύα ργεϑεηΐ ροτοαβ 

ΤΊΟΓΘ ΔΙΓΓΠΟΙ4] ΟΥ̓ Ἰαουγοα Πδη ἰἤοϑα ψ ΏΙΟΠ γα 5Που Πα ἸΟΟΙΚ ἔου 

ἔγοτῃ ἴῃς τηοσῖῃ οὗ ἴῃς “Αἴς Μα56., Αρσαίη, τ 15 ἔἴγὰβ δὲ να 

τηθαί Πεύα ψΊ ἢ ΠΊΔΗΥ ἘΧρυθϑϑίοηβὶ νΏΙ ἢ {Π6 ΠΙβίουδηῃ ἄοαβ5 ηοΐ 
τη ΚΕ ιι568 οὗ βἰβεννῆεσε: ἢ0 οὔδ πονανοῦ Μοῦ] οχρεοΐ ἰο ἢπά ἃ 

σοπΠΊρΙ δα τη] ουτην οὗ ννογάβ Πγουρηους βυςἢ ἃ νατὶθα Πε]ὰ οἵ 
ΒΌΡ] οί 845 {παΐ ονεῦ ψηΪοἢ Πίοσαηθα [δογία5. οτααϊῖ5. ἐπῸ 

“Αἴτς Βεε’ ἴο μανε νναηάογεα Ευτγουτηοσα {Π6 Ἰοηρ᾽ ΠΕ ἸΤΘΟΥ 

οἵ Χαποόρῆοη ἢ {πε δος αἀςοπηοηΐϊδηβ ΠΥ νναυγδηΐβ {Π6 ἰηΐγο- 

ἀποίίοῃ οὗἉ [ε τη 52 νὩ]Ο ἢ εγαῈ τεαυϊγαα το Π]υϑίγαϊα [Π6 σαγθοῦ οὗ 

[Π6 ϑραγίδῃ Κιίηρ. 

Α5 δ αἰβοῖρὶβ οὗ {πδὲ τηδβϑίογϑ ῆὴο δὲ ΤΠ 6] πὴ, 85 {ΓΔ 10 ἢ 
[6115 15, Ῥογα ἢ15 Ρεϊονεά ραρὶϊ ου Πϊβ 5ῃου άοθτβ ἔτοπὶ [Π6 Ὀδίι6- 

Πε]ά, [ῃ6 Ραπεσυγιίϑί, δῖε ἀθβουιθίησ [Π6 τ] αΥν Ἐχρὶοἱί5. οὗ 

Αρεβιαιιβ, ἀθνείορεβ ἴῃ 15 ομδύδοίοσ [ῃὴ6 οδγάϊηαὶ ϑοοζαδαίϊς 
νττα65---ἰ υ5ῖῖς6 (Ἰπο]ἀϊηρσ Ρῥ᾽δίν), [σι ρούδησο, δά ἐοσε 46. Νὸ 
Ιε85 ἄο ψε ίγτασβα ἴπΠ6 μαπά οὗ Χεῃπορβοη ἴῃ ἢΪ5 Δ] ϑίοη ἴο [Π6 
ΔΌΞΕΠΟΘ οὗ ΔηΥ ἰανν αἱ Αἰ ἤεηβ [ου [ῃ6 ριιπἰϑῃτηθηΐ οὗ (μο56 γῆ 
παρὶεοίεα ἴο τείχη ἃ ἔανουγέ; ἴῃ Ὠϊβ }πι5ι1Ποαίίοη οὗ ἀδξοοὶξ οἡ 
1ῃς ρατί οὗ ἃ σϑηῆβθΊδὶὅ; δῃηᾶ 1ὶἢ ἢΪ5 δα πηϊγαίίοη ἔοσ [Π6 ορθάϊθηςα 
οὗ ἐῃ6 ἴγοορϑβ οὗ Αρεβϑί!αιιβθ, ὙΠ ατι411{165 ΤΠΟΥΘΟν Υ ΜΗ Οἢ ἀγὸ 
Βογα διγιθαΐοα ἴο ἴῃ Ῥεγϑίδηῃ Κίηρ εν! ἀθητ]ν ργοσδοά ἔγομ δῃ 

εγεν]η 655 οὗ [Π6 ΤΠΔΠΏΘΓΒ Δ ηα Οἰιδίοπι5 οὗ ἰΠδΐ σουπηίγυ. Απά 
1 15 ΟΠΪΥ παίυγαὶ {Πδΐ [Π6 βαπὴθ Ὠϊϑίουϊδη ἡ ῆο Παα βεγνϑά πηάοῦ 

Ἐν, 4} 1. ὉΣ 1.12} 1. 27; 1. 36; 11,14. .11. 17} 11.21;} ΥἹ, 72} ΥἹ. 8; 
ΨΩΣ ΣΎ Ὑι Σχ, ὁ; Χ; 2. ΧῚ 15 1ν 26}: ν.. Ὁ ΧΕΙ 

3 Οἷς, ἄς Οταδῖ, 11. 14. 4 ΜΕ, 11. 2. 5. ρα, ΤΙ] τὸ ὅ. 
Θ᾽ ΟΥΩΥΙΣ, 1, 20. 



Ιο ΑΖ ΟΡ ΟΖΖΟΝΝ, 

[ῃΠ6 1,Δορατοπηοηϊδη βἰδηάασγαάᾷ βῃουϊὰ Ὅς Ιδα ἰο δυὐ]οσίβα (ῃς 
ΔΏΟΙΘηΐ βρ]επάοιυγ οὗ Π15 δάἀορίεα ϑίδαίθι δηά [Π6 ὄχοο]]εηςα οὗ 

ΠΟΥ ΤΙ] 1ΑΥῪ 1ηϑετ]|0η5. ὙΠαΐ ΧοπορΠοη ΠἸΠΊ561 σου] 5ρϑδῖκκ 

ἢ δαϊπουιν ἀροη {πΠ6 5 }0]εςοΐ οὗ Ππυπίϊησ ἀπα {πὰ ἰγαϊηϊηρ οὗ 
Βυπίϊηρσ-ορβ ἰ5 ΜῈ }}] Κποόνῃ ἴο 41] γεδάθιβ οἵ [Π6 ΑΠΌ 45153, 

1 566 5 ΡΥΌ ΔΑ 16 {Πδΐ {15 ἰγθδίϊβα νναβ ΨΥ 6 ἢ 5ΠΟΥΕΪΥΎ δου 
τῆς ἀδαίῃ οἵ Αρεϑϑιίαιβ (Β.Ο. 261)58;: ΨῈ16 Βγει θη 8 ΟΠ 5 ορὶπϊοη 

τα [Π6 τηρηούδηδα σοησογηϊηρ ἴΠ6 ΟΠ δγδοίευ δηα δοίίοηβ οὗ (ἢ 6 

ϑραγίδῃ Κίησ, ΠΟ πον [ΟΥ̓ [Π6 δἰ θνεηῖῃ Παρίου, νεσα ἰουπά 

δἴζοσ [π6 ἄβαίῃ οἵ Χεῆοόρμοη δπὰ δἀάβά ἰο [Π6 οτἱβίπαὶ σοπηρο- 
5᾽ [ΟΠ ΔΡΡΘαΙ5 ΠΊΟΓΘ ϑαϊϑίδοίουυ ἴπδη ἴῃ6 Θδυ]ῈΥ {ΠΘουῈ5. οὗ 
ϑομηρίοΥ δηᾷ οἴπεῖ οὐϊεο5 ΠΡΟ {Π6 50] 6ςί. 

1 ἀπ δΕΡ; Πρ πν- 1; 2. ἈΠΕ. ν. 3. 10, 

5. 1π: ΤΡ. Ἐν Ὁ» Ἀν Σ χα ἂν 



τα ὦ ΔΟΕΘΒΤΓΑΌΘ. 

Αἴεσ τῆς ἀδδίῃ οὗ Αρὶς Κίησ οὗ ϑραγία (Β.. 399), Ὡροη 
ἀουθίβ Ῥεϊηρ γαϊβεα 85 ἴο 1ῃ6 Ἰθρὶ πηᾶοὺ οὗ Π15 5οη 1,βοϊγοῃ 65, 
Αρεβιαιβ, ὴΟ νᾶ ὙνΔΙΤΏΪΥ βοσοηάεα 1 15 ργαίβηϑίοηβ. ὈΥ͂ 

ΤΥ ϑδη6Υ, δϑρίγεα ἰο {πῸ [ἤστοπα. ὍΤηα 5οη οἵ Ασομ δίημ5, δηά 

ΠΟΥ [ΟΓΥ γεαῖβ οὗ αρε, Αρβϑίϊδιιθ νγαὰβ αἰ βεϊ ηρσι 5η6α ΓΟΥ 8]] 

ϑραγίδη νἱγίιι65---οΡάϊεποθ, σουγαρσθ, ἤπια! τ δηα οπλυ]δίίοη. 

Ιη ρΡεύβοῃ μονψενεῦ 6 Ἰδθουγοά ππηάογ (Π6 ἀφίεοίβ οὗ ἃ Ιδτηα Ἰδσ 

Δ Πα 5ῃοσγίηβϑϑ οὗ ϑίδίιγε ; δηα οἡ ἴΠ6 στοιηά οὗ {πεϑ6 ἀείδοίβ, 

ΟὈ]Θοςοἢ νγα5 ἔα Κη ἀρδϊηϑί ἢΪ5 οἰαὶτη. [ἢ βιρροτί οὗ [Π15 οὔ ]θο- 

τοη δῇ δηοϊαπέ οὔδο]6 νγὰ5 Ὀγουςεῃς ἰογινατά, ἢ Ῥαάς ϑραγία 
ΚῬεναῦα οὗ ἃ δὴ γεϊσῃ :Ὁ" υΐ Αραβι]αιιβ, οὐνὶηρ ἰο {Π6 ἔανουγ οὗ 

ΓΥϑαπάου, δηα αἶσδοὸ Ὀδοδιιθα ἢ6 νγὰβ σοηϑιἀδγοα ἴο Ὀ6 ϑῈΡΕΥΟΥ 

Ῥοίἢ ἴῃ ροϊπί οὗ ὈΙσίῃ δηα πηουϊί, ννγὰβ Ῥγείευγεα δ5 Κίησ. ὕροη 

σοπηϊησ ἴο ἴΠ6 Τγοηθ Πα δοαυϊγεά πιο ΡΟρΡυ]αΥΥ ὈΥ ἢΪ5 
ΘΕΠΟΓΟΒΙΥ ἰονναγάβ ΠΪ5. πηδίθγηδὶ το]δίϊνοβϑ, ὈΥ σουτγίθοιιβ ἰγααῖ- 

τηβηΐ οὗ τῆς ἙΡΏοΥβ, ὈΥ Π15 ϑτηρ] ον οὗ ᾿νίηρ, ἀπ ὈΥ βίγοησ 

δῇεςοςοη ἰονναγ 5 ἢ15 ρδγί 158 η5. 

ΤΠ6 πεν Κίηρ Πδὰ Ῥαΐ βιισσεαασά ἴῃ 486 ]Π1ησ [Π6 ἀδηροίοιι5 

ΠΟ ΒΡ του οὗ (ἰπδάοη δηά [ῃς ἀἰἸβίγα πο !ϑεα ρθοῦβ, θη ννοτὰ 

νγὰ5 Ὀσουρῃί ἴο ϑραγία οἵ [πε Ῥεύβίδη ῬΥΘρδύδίΙ ἢ 5 [ΟΥ̓ σα Π ]ηρ᾽ 

[Π6 τη 6 νγαῦ ἀσαϊηϑδί ατεεςοα; δηα Αρεϑιίδιιθ ννὰ5 βϑηΐ ἴο 

Αϑῖα ἢ 4 Ἰαηά-ἴογοε, δοσοιηρδηϊθα ὈΥ ΤΠυϑδη θυ (Β.Ο, 307). 
ΤΠΘ 50η οἵ Ασομίἀδηηιβ Πδά σοηοοϊνοα στοαΐ Ἰάθαϑ5 οἵ σοπαιϊιαβί 

ἴῃ Αϑία; απά σοίηρ ἴῇ ρεβοη ἴο Αὑ]15 ἴῃ Βωοῖία, 6 Ῥερδὴη ἴο 

ΟΥ̓ΕΓ ϑδουίῆςα ἃ5 Αραμπηθηποη (ΠΟ56 βοθρίγα Π6 ο]αἰτηθα ἴο Πᾶνα 

Ἰη μου 64) Παά ἄοηθ ῥγενίοιιϑὶυ ἴο δείζηρ οὐὖἱ (ογ ΤΥου. ὍΤΠΘ 

ὙΠεραη5 Πουανυοῦ δοηΐ δῃ δύμηθα ὈΟαΥῪ οἵ πηθη δηά ἰηϊουσυρίθα 



12 ΤῈ ΟΥ̓́ ΟΕ ΒΣΧΌΟΝ, 

1η6 σεγθιηοηΐθθ, Οπ δυγινίηρ ἴῃ Αϑῖα ΜΙΠΟΥ (Β. Ο, 3906) Ασοϑι]διι5 

Γερεδίβα ἴο ΤιββαρῇἝ 65 (Π6 δηοϊοηΐ οἰδιτη οὗ δυο ΤΩ [οσ {πε 

Αϑιδίῖς αὐεεῖκβ ; δηᾷ [6 βδαίγαρ ῬΙΟροβεά ἃ ἴσα τηοηΐ5᾽ σοη- 

τη πιο οὗ {Π6 δύ ϊϑίϊσα, ΠΏ] ἢ Παα Ῥθθη τηδάς Ὁ. Το σου] 45, 

{111 16 διηθεαβϑαάουβ σπου] Ὀγηρσ Ὀδοὶς νψογὰ ποτ {πῸὶ Ῥουϑίδῃ 

σουγί οἡ {Π6 τηδίζοσ. Τυσησ {Π6 ΔΌβεηςα οὗ ἔπ 656 δι Ά 558 ΟΥ5, 

1η)6 διτόσδηςσα οὗ ΤΠ γϑδηᾶου, γῆ Πδα δοσοιηρδηϊθα [ΠῸ Ἐχρεαμποη 

Ιηἴο Αϑ18, ἈρῬεδῖβ ἰο ἢαᾶνα σίνϑη στϑαΐ οἤδξηςε ἴο πε Κίηρσ ; δῃὰ 

Αρδβιϊδιβ, αἴτου ἰγεδίϊηρ Πῖ5 ΤΟΥ ΠΊΘΙ ΘῈ ΡΡΟΥ ΤΟΥ δηα 8110 Ψ ΙΓ τηπο ἢ 

ἀεστααάδίοη, δοηΐ ΠΙΠῚ ἄνγαὺ ἰὼ ἄο δεύνίοα δ {π6 Ἠ]]θβροπηί. 

Βεΐογε πε ϑερυϊαϊεα ἴἤγεα τηοηῖῃ8 δᾶ εδχριγεά, ἔπ ϑδίγδρ, 

οἰδίβα δ {πΠ6 πα πο οὗ γα που σοιηθηΐθ ννὩ]Οἢ Πδα αὐγϊνεα ἔτοτὴ 

1Π68 στϑαὶ Κιηῆσ, ρρεαῖβ ἴο παν Ὀγοόίκεη [ῃ6 ἔγαςα ἢ Αραβα 5. 

ΔΓ ννὰ5 Δοσοσα!ηΡ]Υ ἀςο]αΓεά, πα ογάθτθ ννΕΥα σίνεη ἴο ΟὐΟ 55 

[ῃ6 Μεδηάογ δηά ἴο το ᾿ηΐο (γα, ΏΕσα ΤΊ ΊΒϑαρΈση65 Πδᾶ 
5 μοιηα:; Ῥαεΐ ἃ5 [Π6 βϑίζαρ βεηΐ 15 πὲ  πίτυ ᾿ηἴο {Πδΐ ργονίηςα,, 

Αφρϑβι!δαβ, σι ἀἄθη]ν τὰγηϊηρ ΠΙ5 ΠΊΔΥΟἢ τονναγ5 ΡΗγυρῖα, οσσυρίεα 

ΠΙΓ561Γ1η Ραμ ἀουηρσ {π6 ἰοννῆβ δπα ν]]ασοβ οἱ {π6 ΠεΙσΏουτ- 

Ὠοοά. ἴδροῃ γϑδοῃίηρσ {πε τεϑιάεηςα οἵ ΤΊβϑαρῆοθιηθ5, π6 ατθεκ 
σάν ΑΙ ΤΥ βυῆετεα ἀείεαϊ [Γοη} ἃ βίγοηρ ὈΟάΥ οἵ Ῥεγβίδῃ Πούβεηθῃ ; 

Δη4 ἃ τείγεδλί νγαβ ογάεσγεά ἴο ἴῃς σοαϑί. ἘΡἤδϑιιβ ννὰϑ Τεδοῃ θά 

ἀθοιέ {πε οἷοβα οὗ {πΠ6 δυϊαηη. ΕἼΟΙῚ ΧΟΠΟΡΠΟΙἢΒ δοσοὰηΐ οὗ 

[115 σδιηραὶση 1η ῬΏγΥυρία, Ορροσίπηϊ 15 ΘΊΝΕΙ τ1ι5 ἴο ΤΟ ΠΊΑΥΚ ποί 

ΟὨΪΥ 1Π6 ᾿πα]Πεεηςς οἵ Αροϑιϊαιιβ ἴο ῬΡεΥβο δ] να] δια ἢ15 

ΘΑΡΘΓΠΘ655 [ἢ ΘΏΓΙΟΠΙΩΡ Π15 ΘΠ α5, θπΐ 4150 15 Κιπα {τϑαίπηεηΐ οὗ 

σδρίϊνε5 δηα Ἵομ]άγθη. Τασηρ [ῃη6 ψ]ηΐαΥ δία οὗ ἴΠ6 δύ δἱ 
ΕΡΒεβιβ, Αρϑϑιαιθ ἴοοῖκ ΠΙΓΓΠΕΥ πηθαϑισεθ ἰο ἐποουζασα Ὦὶβ 

ἸΤΟΟΡΒ5 Ὀγ οἤδεγιηρ {[Π6 Αϑιἰδίϊΐς ΡΥΙΒΟΠΕΥΒ [ου 5816 β τ ρρβα ; δηά ἴῃς 

ῬΙΤΏΡ 1π|05 δηα να 5κίη οὗ {πῸ απίγαϊπηεα σαρίϊνε5. σαν [ῃ68 

Οτεεὶςβ ἔγθϑῃ οοηπάδησα ἴου ἴπ6 σαπηραῖση. Βεΐοσγα ἴΠ6 βργίησ 
Πδα σομπηπηεπορά ἃ ἰαύρε ἔἴογος οἵ σανδίσυ αἶβθὸ νναὰβ βησο]δαά ὈΥ 

σΥΔΆΓ σ᾽ ΘΧΘΙΊΡΙΪΟΙ ἔγοπὶ βοῦν 6 το ΔΥ το ἢ ατξεὶς πο νου] 

ΡῬΙΓον!ἄθ ἃ Ποῦ56, δύ πῆ5, δηα τάθσ. ΑἸ] εῖς σοπέρβϑίβ εῦα ΠΕ]ά, 
Δα ὈΓΖ65 ἀἰβίσι ας ἀιοπρ ἰπΠ6 ΠΟΡ] 65 Πούβοηθη δηὰᾶ ἸΙρῃϊ 

ἘΟΟΡΘ; ΜΏΠῸ [Π6 ΨΠΟ]6 οἰζγ ῥγεβεηίθα ἃ ῬΌΞΥ ἀρρθαγαποα οὗ 
ΤᾺ] ΠΥ Ργαραγαίίοη. Α,5 Βοοὴ 85 {Π6 ββάβοῃ δ)᾽ουνεά, Αρβϑιϊδιβ᾽ 

Δ ηΠΟΙησΘα ἴΠδΐ Π6 5ῃου]α τηδύοῃ ἴο ϑαγάϊβ: θὰΐ ΤΊΒθαρ ΠΕ ΥΠ65,. 



ΖΕ Οὗ 46.724 δ. 13 

ϊηκίησ ἐπα ἢδ ἀσαΐη ἱπίεπάθά ἐο ἀδοεῖνε ὨΪπ|, 5βεηΐ Η15 ἰπ Δ Π ΓΥ 
Ἰηΐο σαγία δηᾶ ροβίβα ἢϊβ σανδίτυ ἰῇ {ΠπῈ ρ]αίη οὗ [πΠ8 Μεδηάεσ. 
Αραβα μονγενεῦ επί ϑἰγαῖσῃξς ἴο ϑαγάϊβ; δηᾶ δῇζεγ βυβευηρ 

ἃ 5]ῖσῃὲ ἀείδαϊ ἔγοτη {ῃ6 Ῥεγϑβϑίδῃ σδνδίγυ δνεηίμδ!ν σαϊπεᾶ ἃ 
σοτηρϊείθ νἱοΐογυ. ΓΙ θοσίν ννὰβ ργοο]αϊπηεα ἴο [ῃ6 Αϑίδίς ατεακϑ, 
Δηαἃ τΠε πεῖσ ουτίηρσ ἰοΥγ ΤΟΥ τανασϑα ῸΡ ἴο {Π6 σαΐεβ οἵ {πε 
εἰν. Τῇδ οδσεοῦ οἵ [ῃΠε ρειβάϊοιιβ βϑαΐγαρ ννγὰβ ον ἀγανηρ ἴο ἃ 
οἷἶοβα : δηὰά Ατίαχεγχθϑ, μπανίηρ βεπί ἄονηῃ ΤΙ γαιβίθβ. 85. ΠῚ5 
βιασοθϑβου, μαα ΤΊ βϑαρμουπηεβ Ὀεπεδάθα δἱ (οϊοβϑε ἴῃ ῬἈτυρῖδ. 

ΤῊΘ πεν βδίσγαρ 5οοὴ θδθσδῃ ἴο Ορβῇ Ὡδρσοι δίϊοπ5 ἢ ΑρΘβι]δαβ: 

δηά [Π6 ϑρατίδη Κίηρσ νγαὰβ ργενδι θὰ ΠΡΟ πΠΔΘΥΓ δῃ διτηϊβίϊςβ οἵ 

51Χ τῃηοητῃϑ ἴο {γα ϑέου ἢ15 ἔογο 5 ̓ηΐο {Π6 βδίσγαρυ οἵ ῬΑ ΌΔΖα5. 

ΤΠ τηδγϊἰπια Ρονεῦ οἵ ϑρατία νὰβ ποῦν Ὀεριπηΐηρ ἴο Ὀ6Ὲ 
τηγεαιέπϑα, αηὰ Ασαβιϊδιβ ννὰ5 ἀρροϊηίθά ἴο σοτητμηδηα ΠΟΥ Πᾶν] 
85 ὙῈ11] 8ἃ5 ΠΟΥ ΠῊ]ΠςΤῪ ἔοσοθϑ. ΒΥ ἢ]5 εἤοσγίβ ἃ δεῖ οἵ ἃ πυπάγεάα 

Δ Πα υνθηΐν {ΓΙ ΓΘ 65 νγὰ5 Γαϊβθα δηα Ρ βαηάου δρροϊηϊθα δά μλ ΓΑ]. 

Αὔους {Π6 Ὀεσιηηϊησ οὗ ἴῃς δυζαπΊη (Β. α. 395) ΟρΡογαί!οη5. ΕΓΕ 

ΠΟΙ ΠΟΘ ἀρσαϊηϑδί ΠΥ ΌδΖιβ: δηα Ῥεϑΐογα ψΊ του Πδα 5εῖ ἴῃ 

Αρδϑιαι5 ννγα5 ΘΔ Ὀ]εα το γοϑί Π15 ΔΥΠῚΥ ἴῃ {Π6 Τ]Οἢ νΊ Πᾶσα ἀτοπηά 

ΠΑ ϑου πὶ ΏΕτα {Π6 ϑαίγαρ Πἰπη56 1 γοϑι θα, Ἠδῖα Πονανεῦ 

ἴῃ6 ϑραγίδῃ σδῃπρ νὰβϑ ϑιγρυὶβεα; θὰ Ἡετρριἄαβ5, ἢ τΠῈ 
δϑϑιβίδῃσε οὗ ϑριτσχιἀαΐθϑ δηὰ [ῃΠ6 Ῥδρῃϊασοηίδη σανδσυ, 500 
ἀνεηροά 1ῃ6 ἀείοαί. Α ρεύβοῃαδὶ σοῃίεσθεησα {πουθαροη εηϑιθα 

Ῥεΐνεεη Αρϑϑιδιβ αηα ῬΠΔΥΠΔΡΑΖιιβ ; δηα [Π6 ϑρατίδῃ Κη ποῖ 

ΟἿΪΥ οἤκγαά ἴο αυἱΐ Πῖ5 τευτϊΐοσυ, Ὀὰΐ 4150 πηδάθ δὴ δ] αποα ἢ 
ἢ15 50η. 

[ἡ τῆς πηϊᾶϑε οὗ [656 σοηαιαϑίβ Πονγανοὺῦ (Β. Ο. 304) ἃ τηθϑβϑασα 

αὐτινα ἔγοτη ϑ'ρατγία βυ πο ΐηρ Ασθ51]δι5 Ποῖ. ἰο {Π6 Ῥεϊοροη- 
656, Α φϑῃοσαὶ αἀἰϊβδοοηίθηΐς μα βριεδα διηοησ ΠΟΥ͂ 4]1165: 

ΤΠγαυβίεβ μα σαϊηδα (Πς δϑϑἰϑίδησα οὗ ΤΠῸΡῈ5 (ουϊηίῃ δηάᾶ 

ΑΥροβ : δῃὰ ποίῃϊηρ τοτηδὶ ηϑα Ὀυΐ ἴο γ604}1 Αροϑβι]αῖ5 ἔγοπὶ Αϑίδ. 

Ασοογαϊηρ!)ν Πα Ἰοΐς Αϑία δηλ {Πς τπηΐνοῦϑαὶ γοστεί οὗ [6 Αϑβίδιϊο 

811165, ἀηα τηδγοῃθα Ποπηοιναγᾶβ [ἤσγουρῃ ΤΉτασς Μαςεάοηϊα 

δηὰ ΤΉ σβϑαΐγ. Ἢδνίηρ αὐγνεα δὲ {Π6 [τοπίίοσ οἵ Βωοίΐα, πονν5 

τεδοῃεα Ὠΐπὶ οὗ {Π6 παναὶ ἀείβαϊ αἱ (πίάιι5 απὰ οἵ ἴῃς ἄδαίῃ οὗ 
Ρίβαπάθσ. Ης πον ἀειογηϊ πο ἴο Ριι5}} Γογνναγ5 τοπὶ Ομ σοηθα 
Ὀείοτε ἴῃς ἀείρας Ὀβοαπια σἜηΘΓΆΠΥ Κηονη ἴῃ ἢΪ5 ΓαηΚ5; δηὰ 



14 ΕΣ ΟΣ σ ΘΟ 

ἀεςοθηάίηρσ ᾿ηΐο [Π6 Ρῥ]αΐη οὗ ζογοπεα ᾿τοσὰ {ΠῸ6 τῖνεῦ (ΕρΡἢἶβ5 
ἢδ πιεὶ ἰῇ. ΤΠπερδηβ δηᾶ {με 1 411165 οοτηϊησ ἄοννῃ ἔγομῃ τ{Π6 

αἰτγεοίίοη οὗ Μουπὶ Ἡε]οσοη, ΑΠῈΕΓ ἃ [οΎ1016 σοπῆϊος (ἢ ΜΊΟΗ 
τ{πΠ6 ΤΠΕΡαη5 οἱ {π6 1} 5146 ψεσα νἹοίουιου 5) Αρσαβιαιιβ, Πανὶηρ᾽ 

Τοοοϊνεα βονοῖα ψοιηθ. ΠΙΠ]56]1{, Τουηδι Πα τηδϑβίοευ οὗ ἴῃς ἢε]α, 

ΤῊΣ ϑραγίδῃ ΔΥΠῚΥ 500η αυἰε4 Βοβοῖϊα, νἢ116 Αρϑϑίϊαιβ, μανίην 

οἤδετεα ἃ {{π6 οὗ 15 Ὀοοίγ ἴο {Π6 σοά δἱ 1) ε]ρῃ1, 58:16 4 Ποιηβ ἴο 

ϑρατγίδ. 
Ιῃ ἰμς {λιτὰ γϑαῦ δέϊευ [15 σϑιηραιρῃ (Β.Ο. 391) ψὰ πηά 

Αρβδϑιαι5 τα ησ Δ Ἐχρεα!οη ἰηΐο {πΠ6 (οὐ ΙΔ. ἰου τ] ΟΥΥ. 

Τῆς ΑἰΠεπίδηβ μα βισοεεαδα ἴῃ γοϑίοσιην ἴῃς Ἰοηρ νν8115 θεΐννεεη 

ΟοΥηἢ δηα {Π6 ροτί οἱ 1ιΘομεύτχῃ : ἴΠ658 1Π6 ϑραγίδῃ Κιηρ σα - 

ἴοοῖὶς δπα 4]50 σδρίπτγεα 1θομεουτη. Ἡδνίηρ Ππι5 Ορεοηξα {Π6 ΨΑΥ 

ΤΟΥ ἃ ϑραίίζδῃ ΔΙΙΤΏΥ ἴο τηΔΎῸ ἢ δούοϑϑ {ΠῸ [ϑἰῆσηιβ, Πα γεϊυσηθά 

ΠοπΊ6 δπᾶ Ἰοϊπεα ἴῃ [Π6 σα] γδίίοη οἵ ἴΠ6 Ἡγδοϊηίπίδη [δβέϊν δὶ. 
ὙΠΟ ΑΙΠεηϊδη5 ννεσα ἄου])11655 τ] ΠΟ ἢ 8] ΠΊΘα δ {Π15 σαρίαγα οὔ ἢς 

Ἰοηρ᾽ νν8}15 οἵ (ογιηῖῃ ; δης, ἴο ᾿πούθαβα {ΠΕ ῚΓ αηχιθίν, ΑρΈβ11815 
νγὰ5 ἀρδίῃ ἰηνὶ θα Ὀγ [Π6 (οὐ ΠΙΠΙΔη 6Χ1165 ἴο αἰΐδοῖς {πε ῬΊ ΓΕΘ ΤΏ, 
Δῃ ἸπΠ]α πα ροβὶ βἰϊυδιεα ἴῃ (μ6 σεπίγα οἵ ἴῃς ρεπίηϑαϊα ἴο {Π6 
ΠΟΙ ἢ -οαϑδὲ οἵ (ουϊηίῃ. ΤΠ5 Πα σαρίυτεα ἰοσείῃου ψ ἢ {ῃ6 

Ηογοοαπι δηα τ ἢ σαδίι]6 δηα Ὀοοίν (Β. Ο..390). ΤῊ βιισσθ85 οὗ 

{Π15 ἀπάογίακιίηρ ψγὰ5 Πονανοῦ φυθδίν παῖ ὈΥ ἰἀ6 ἰοίδ] 

ἀρϑίγαοίϊίοη οὗ ἃ 1δοβαςοεηοηϊδη τεριπηθηΐ Ὁ ἃ Ὀοάγ οὗ ἸΙρῃς- 

ΔΥΤΩΘΩΑ͂ ΤΟΟΡ5 ὉΠ6ΟΥ ΤΡΠΙογαίαβ ; δηα Αρεβιΐαιιβ ἀραὶ τηδτομοά 

Ῥδοῖκ ἴο ϑρατγία. 

ΘΠ ΟΥΕν αἰἴϊεγνναγάβ [6 Αςἤεθδηβ, νῸ ὑγεΕΥῈ ἢ Ροββϑθϑϑίοῃ οὗ 

1ὴ)6 ΖΕΙοΙδη αἰδίσιος οὗ (αϊγάοῃ, ᾿νε [ῃ6 ϑραγίδῃ Κιησ ἴο 

τη ἀογίαϊκα δῇ Ἐχρεαϊπίιοη ᾿ηἴο Ασδυπδηϊα: δΔηα αἰζευ 5οὴ6 διά ποιιβ 

Πρμτηρ διηοηρ [Π6 τηοιιπίδϊη Ρᾶ5565 οὗ {ῃς αἰβίσγιοῖ, Αροϑι]διβ 

ΠΟΙΡΘΙ]6δα τ[πΠ6 Ασδυπδηΐϊδηβ ἴο δρϑίδιη ἔγοτη Ποϑί 165 ἀραϊηβῖ 
1πΠ6 Δομεθδηβ δηα ἴο Ὀβθοοτηςβ 811165 οὗ ϑρατία, Πα βιισοθββεβ οὗ 

τὴς ϑραγίδῃ δύπϊ65 (Β.. 39ο---387) [ἀνουγεα Ὀγ {πΠῸ δἱὰ οὗ 1ῃ8 

Ῥεγβϑίδῃβ Πδα πον Ὀδσιῃ ἴο τ Κα ἴΠ6 δῃΐϊ1- ϑραγίδῃ 411165 Ἰοησ 

ἴουῦ ρεᾶςα: δηᾶ δοσούαϊηρὶν (Β.Ο, 387) ΤΙΠθαΖιιβ, ΨῆΟ Πδά ἴογ 
ΘΟΙὴ6 {1ΠῚ6 ὈΘΘη ἐανουγαῦ]ςα ἰο της οἴει οἵ Απίδ]οιάαβ ἐμαὶ μ6 

νου] βιΓΥ πο 1η6 Αϑἰαίῖο ὐθεῖζβ 1 ὉΠ ν ΕΥβα] δας ΟΠ ΠΟΤῚ τγὰ5 

σταηϊβα ἴο [ῃ6 ἀτξοΐδῃ οἰτ165, ϑασησηοηδα {Π6 411165 ἕο ϑαγαὶβ ἴο 
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Πεαγ {π6 σοηνθηϊτίοη νυ οἢ Πα Ῥεθη ἄγαν ἀρ ὈΥ {πΠ6 Ῥεύβίδῃ 
Κίησ. ΤΗΐϊβ σοηνοπίϊοη (ς 8114 [Π6 Ῥεδᾶςα οὗ Απίδ]οι 85) ννὰβ 
δοςερίεα Ὀγ 411 {πε 411|165: θα Αρϑϑιδιβ Ορροβαά δὴν γαϊΠοδίϊοη 

οὗ {πΠ6 ρεᾶςβ, υη{]] ἢ6 μαά Ἴοπῃρε]]εα {πες οἰτ65 ἴο τεοεῖνα Ῥδοκ 

ἀσαΐῃ 811 ἴ[Πο56 (Οουϊπιῃΐδηβ αηᾶ ΤΠΈΡαη5 ΨΠῸ ΜΕΥ 1 6ΧΙ]6 

οὐ ἱηρ ἴο {πεῖγ Πανίηρ ἔδνουγεά [Π6 σδιι56 οὗ {Π6 1,οθαςοπ]ο Δ ῃ5. 
Ιπ {Πς 58Π16 ΤΊ ΠΠΕΥ (Β. Ο. 380) Ασαβι]διι5 ἴοοΚ [Π6 σοπητηδηᾶ οὗ 

ἃ ϑραγίδῃ δύ ἢ της οὈ]εςὶ οὗ ταϑίογιηρσ [Π6 ῬὨ]]ϑίδη 6χ!]85 

ἴο {Πεὶγ οἰΐγν. ὙΠ656 εχὶ]θ5 δα Ῥθθη δ᾽γεδάν γβοβ]]θά, αὶ μαὰ 

[4116 ἴο ονίαϊπ δὴν σαϑιϊτατοη οὗ {ΠΕΙΓ Ρτοροσίυ ἔγοπι [Π6 Τα]6Γ5 

οὗ ΡΗΪ]5,  Ο νεῦα βεσοηαεά Ὀγ ἴΠ6 βιρροτί οἵ Αρεϑίρο]ῖβ. Τὴ 

ἴον ψὰ5 τεάιπσοεα ὈΥ Ὀ]οοκαάθ, επὰ ῬΗ]ῖ5 ϑαγγαηογεα δἱ 

ἀἰϊἰδογβίίοη ἰο Ασεϑιαιβ 0 Δρροϊηϊεα ἃ σουηο}} οὗ οηα μυηαγεα 

ἴογ {πΠ6 ἔαΐατα σονοσητηβπηΐ οὗ [Π6 οἸ(Υ. ᾿ 

ΑἸΒΠοΟυΡΗ απίνεγϑαὶ δυϊοποῖὴν Ππαᾶ Ὀδεη Ρῥτοπϑεα ἴοὸ [Π6 
Οτεοίδη οἷἴ165 Ὀγ {Π6 ρεᾶςβ οἵ Απίδ]ο!δ5, γεῖ [Π6 σονεγημηθηΐ αδἵ 
ΤΠΘΡΕ5 ἴῃ ἴΠ6 Πδπαᾶβ οὗ {π6 Ρῃ1]1ο- ϑραγίδη οἱ σαύσ νυ ὈδΟδΙηΒ 50 

ΟΥ̓Ὰ6] δηα ορρύεϑϑῖνθ, {πδΐ ἴπΠ6 ΤΠαΡραη δχῖ]θ5 δ Αἰἤεη5 ψ ἢ 

Ῥεϊοριἄδβ δὲ {πεὶῚ Ὠεδᾶ (Β.6. 379) ἔογπιθα ἃ ϑἰγαϊαβρεπιὶ ἔοσ 

τηυγάεαχίησ [Π6 τ ]εΥ5 δ ΤΠεῈρε5. Τῆγεα οὗ {Πεὶγ Ἰεδθυθ ΕΓ 

Διϑϑαβϑιηδίβα ; Γιβοηϊαάθϑ ὨΙΠγ561 ννὰβ δϑἰαίη, δηα (6 1,δοβάς- 

Τηοηΐδη ΘΆΓΓΙΒΟΩ ΨΨΈΕΙΓΘ ΠΟΠΊΡΕ]]Ε 4 ἴο σαρίτα]αῖθ. ΑἸΓΠοΟυΡἢ 
ΕΟἸεοιΡγοίι5 ἴΠ6 ϑραγίδη Κίησ νγὰβ ἀθβραίοῃεά δ οὔςξ ἴο ἀνθῆρθ 

115 ἀείδαΐϊ, πο βιισσθ55 δίεηβα ἢϊβ ὁρογδαίίοηβ; ἴῃ σοηβθαθσθηςθ οὗ 
ΠΟ Αροθϑιϊδαβ ἴῃ {Π6 [Ο]]οννησ γεαῦ (Β. Ο. 378) πηι πε ΡΟ 

ΤΏΘΡε5 ψ ἢ τΠ6 {111 ἔογος οὗ [ῃ6 ϑραγίδῃ Ἵσοηΐεάδοσγαου. ὙΠα 

ΤἬΘΌδη ἰουτοΟΥΎ ννὰ5 γανασϑά ὉΡ ἴο {Π6 σαΐθβ οὔ {Π6 οἷν ; θαΐ πὸ 

558] δἀνδηίασε Ῥεϊησ σαϊηβά, {πΠ6 ϑραγίδη ἰκίησ τοι τεά τὸ 

ὙΤΠοϑρίςθ. ἴῃ 1ἢ5 [ΟΠ] ον ΒΌΠΊΠΊΟΥ (Β.Ο, 377) ἃ βεοοπά δχρο- 
ἀϊίοη ψὰ5 πὑπάἀθγία κα ἀραϊηδὲ ΓΏΘΡΘΒ; ας Αραβα ἈΡΡΘδΥ5 

ἴο παν αυτεα Βοροίία ϑβαϊίϑῆθα ψ ἢ Πανίησ ϑυγρ θα τΠ6 

ΤΠΟΡδη ρα] ϑαάθϑ δηᾶ νι ᾿ἰαγίησ νγαϑία {ῃΠ6 Ρ]αϊηβ ἴῃ {ῃ6 

πεῖσῃθουτῃοοά οἵ {πε οἰΐγ. Ν Βηὰ τς Ὑ ερθδη5 5 Ὀβθα ΘΠΕ]Ὺ 6χ- 

ΡΕΙΠησ ἴῃς 1,Δοράςοιηοηϊδηθ ἔτοῖὴ [Π6 ΠΟ]6 οὗ Βαοίία Ὄχοερί 

ΟΥΟΠοΙΏΘΠ15. ; 

τ ννὰ5 ποῖ Ἰοηρ Ὀείογα {Π6 ἀδβοϊίηθ οὗ ἴῃς ϑραγίδῃ Ῥοννοῦ 
Μ85 ἀσδίίποά ἴο Ὀτΐηρς δρουΐ ἃ ρεᾶοβα ὈῬείψεωη Αἰπεηβ δῃὰ 
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ϑρατγία, νη] ἢ νὰ Πονανεῦ ΠῸ ΒΟΟΠΕΙ πιδάθ {Πδη ὈΓΟΪζΘη οἵ 
ΤἼΘ 1, δορά Δ 5 γΕ1Ὲ ΠΟΥ ἔαγίΠ6ΓΓ ἀϊδοουγασθαά ὈΥ ἃ 56.105 

ἀείοθαι δὲ (οζουία : ἰὼ δαάϊτοη ἴο ΨΏΙΟΙ {ΠΕῚΓ ἰουτΙ ΟΥῪ τνὰ5 

ΘΙ οσγησ ἴτῸΠ 5Ένεα 5Ποοῖζ οὗ δδυϊπαυαῖκαβ (Β.Ο. 372). Α 
ΘΘΠΘΓΔΙ] ρθᾶςοα νγὰ5 {Πογοίογα ργοροβεά, δῃηά ἃ σοῆρσγίαϑβ 5561 Ὀ]οα 

δὶ ϑραγτία οὐ 1ῃ6 τηδίίεσ. Τῃθ διιίοποιηῦ οὗ βοῇ οἰ ννὰ8 
ἴο Ὀ6 τοοορηϊθοά:; Ρὰςϊ Ασεϑιίαυβ Πα] σ Δ ΠΓΠΥ τυ] Πϑιοοα τῃς 

ἀειηδηᾶς οὗ ἘΡρῃ)ηοηάδαβ ηο ᾿ἰπϑἰϑίθα ἀΡΟΩ ἰαἰκίησ [Π6 οδίῃ 

ἴῃ ἴῃ6 πᾶπὶθ οὗ {ῃ6 ψῃο]α Βοβοϊίαη σοηξεάεγαίίοη (Β.Ο. 371). 

Αἤἴογ τῆς. ϑραγίδη ἀείεαϊ δ 1 δυσοίγα ἴῃ6 ργαϑίϊσα νοῦ Πδά 

ΒΙΓΠοτῖο δἰἰεπαδα τπ6 1ασοεαεηοηίαη ΔΥΠ15 βεεπηεα ἴο 6 αἷΐο- 

σρίμου Ἰοβὲ: (16 ΟΙ(Υ οἵ Μϑδπίϊηθα νν5 γε ] ὈΥ 115 οὐ ΟἸΓ1ΖΘΠ5 
πὰ {ῃς οἤξυ οὗ δϑοϊβδίδῃοε ἰονναγάβ [η6 ψοσκ Ὸμ Αραβι]δι5 

ἀβο] πε 4 : τλούθονεῦ 1Π6 ΡΉ]]ο- ϑραγίδη ραΥΥ αἱ Τεσθα νεγα βἰαίη 

ΟΥ̓ ΘΧΡΕ]]οα (Β.Ο. 370). Αρβϑηδαβ 1 Π]Θ ἀ]δίε]ν ταϑοϊνεα ἀροη 

8. Ἔχραάϊίοη ἴο ἀνεῆρσα 15 σοι ὙΥ [οΥ {Π6 τηυγάογ οὗ Θίαϑιρρι5 

δΔηα 1ῃ6 ΤερσεδηθΒ. Ηαδ εποδιηρεα ν] ἢ 15 δύ δροιΐ ἔννο 

Τ11165 τῸπὰ {πΠῸ νν 8115 οὗ Μαηίϊηθα ; Ὀπέ 85 {Π6 βῃεην ψοι]α ποῦ 

νεηΐαγα ουὐ οἱ [ΠΕΙΓ ΟΔΠῚΡ 15 ἰούοεβ ψεῦα Ὀσγοιρῃΐς Ῥδοκ ἴο 

ϑρατγία δηὰ ἀϊϑραημάςα. Τοναγάβ [Π6 Ῥεσιπηϊηρσ οὗ {Π15 ψΊΠίεου 

(Β.α. 370) Ἐραιῃηϊηοηαβ αὐγινεα ἢ Ατσδαάϊα ψΊ ἢ ἃ Ιασσα Ὀοᾶν 

οἵ ὙΠεΡδηβ5, ῬΠοοίδηβ, [Ιοοτίαηθ, ὙΠΟ βϑδ] δῆ, ΑσαΥ Δ] ΔΉ5, 

ΕΠΡοσδη5 δηα οἴμοῦβ; ψ 116 [Π6 Ατγοδαϊδηβ, Αὐρίῖνεβ δηᾷ ΕἸθδη5 
0 ΨΕΙΕ 4150 8556 0164 τη {π6 πεϊσῃ ρου Πποοά δηἰγεαϊβα ΠΙΠὶ 

δῖ οὔποθ ἴο ᾿ηναάβ Τδοοηΐϊα. Ἐραϊηϊηοπάαδβ, δου ρσἢ ταϊποίδηϊ 

ἴο σΟΙΏΡΙΥ νν ἢ {Πεὶγ τοαπϑϑί, οσοϑϑεα τῆς Επτοΐίαβ δηα δαἀναηοεα 

ὍΡΟΙ ϑραγία ; Ὀπί βιιςἢ ννὰβ {Π6 δοϊν!ν οὗ Αραβιδαιβ ἴῃ ἀείεπα- 

ἴηρ᾽ ἢ15 σουηίγυ (Ὠ]Πἀεγεα ἴοο, ἃ5 6 να5, ΡΥ ἴῃς τένοὶὶ οὗ τπῈ 

Ῥεγίοθοὶ δηὰ Ηδ]οίβ) ἐπαὶ ἘΡραγηϊποηάδϑβ γοϊαγη θα ἰηίο Αγοδάϊα 

ννιτΠοιῖ αἰἰεπιρίϊησ ἴο ϑδίούπι {πῸ οἰΐγ. ΕὈῸΤ γεαῖβ δἰζευ {15 

᾿ηναϑίοη οἱ ϑραγία (Β.6. 366) Αρεβϑιίαυβ τοπαεγβα αἱὰ τὸ Ατὶο- 

ῬδύΖζαηθβ βαίγαρ οἵ Ῥηγγυσία ηο ννὰβ Ῥείησ Ὀεβϑιθσεα Ὁ. Απὺίο- 
Ρῃγαάδίεββ ἰὴ Αϑϑι5. Μδιβο]β αΑ͵50, ἃ παῖϊνε. ργίπος οἵ (αγία 

ὉΠΑΘΥ (Π6 Ῥαοβϑίδη βιρυθιηδου, νὰ ἰηΔπορα ἴο ἀδϑὶϑὲ ἔγοτη {πὲ 

βίθρε ὈΥ΄ {Π6 ρϑύβοῃδὶ ᾿ηἤποηςς οὗ Αρεβιϊδιιβ. 

ΤῊ ϑραγίδη Κιίηρ νγὰ8 πον δροιί εἰσμίν γραῦβ οἱ ά (8.6. 362), 

ΜΏΘη ΠΘ νγὰ5 ἰην θα ἰο Ερυρί ἴο σοπητηδηά τῃς ἔογοςϑ οὗ ΤδοΠο5, 
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ἴῃς Κιησ οὗ (μαξ σουηΐγυ, Ο νγὰϑ ρτδραγίησ ἴο βιρροτὶ τς 
τενοῖὲ οὗ {πΠῸ βαΐγαρβ ἰῇ Αϑὶα ΜΙποΥ δραϊηϑδὶ Ατὐίδχουχεθ Αϑ5 

ΒΟΟΏ ΠούανΟΥ 85 Π6 δτγϊνεα, Νοίδηθ!5 {Π6 σουδβίη οὗ Ἔδομος 

τον θα ἔτοτη 15 δ] Ἔσίαποα ἴο ἴΠ6 ΤγοΠα ; δηα Τδοῆοβ Ὠανίησ 

ἤεα ᾿ηΐο Ῥῃοθηϊοία, Αρϑϑιαιιθ 564 8}1 ἢἰθ εῇογίβ ἴο βιρροιι 
Ναοίδηεθ!θ ἀραϊηϑδί ἃ ὩδῚ σοΙΠΡΟΊΟΥ ΤΟΥ ἴῃ6 ϑβονεζειρῃίῖυ. 

Νοίῃτϊησ νγὰὲβ5 εἤεοϊθα πουνανεῦ ἢ τεσαγά ἴο {ῃ6 Ῥογϑίδη ςοη- 

αυσϑῖ ; δῃηὰ Αρϑϑιαὰϑ [εἷς Ἐσγρί ἀαυτίηρσ [ῃ6 ψ]ηΐεῦ ΙΓ Ιαῦρα 

ῬΓεβθηΐβ Ὀοΐἢ ἴου ΠΙΠΊ561 δηά ἴου Π15 σουηίσγ. Ηδ ἀϊεά οἡ {με 
ΤΊΔΥΟΝ ἄονη ἴῃ6 ΝῚ]Ὲ ἰουναγάϑ {πΠ6 σοαβί; δῃηά ἢὶ5 Ῥοάγν Βανὶησ 

Ῥεδθῆ επλραϊτηβα ἴῃ γαχ νὰ8 σοηνευεα ὈΥ 5 ΤΟΟΡ5 Ποῖὴξ ἴο 

ϑρατίδ. 



(ΠΑΚΑΓΤΕΚΝ ΟΣ αὐτὶ πο ντ- 

“ΤἼ5 ΘΧΡΙΓΘΩ͂, αἱ Δη σὰ βοιηθνῃδί ἀρονα εἰσῃίυ, ἴπ6 δΌ]αϑῖ 
Δη4 τηοϑί βῃούρείϊς οὗ [ῃ6 ϑραγίδηῃ Κίησβ. Ης Παϑ5 βη]ογβά {ῃε 

δανδηΐαρσε, ἀθη]θα ἴο δνεῦυ οἴπαῦ εὐ πεηΐ ατεοΐϊδη 1θδᾶρθυ, [μδΐ 

ἢ]5 σμαγδοίοσ δηα Ἔβχρὶ οἵδ πᾶνε θεεη δεῖ ουΐ ἴῃ {Π6 τηοβί ἔανουγ- 
40]6 ροϊηΐ οὗ νίεν ὈΥ ἃ ἔα πα δηὰ σομηρδηίϊου--- Χο ΠοΡΠοη. 
Μακίηρ Ἔν ΕΙΎ Δ] ονναῆσα ἴοσ Αγ Δ] 1 Υ 1ῃ {815 Ρἰοίαγα, [Π6τα νν}}} 

511} ταηγδ]η ἃ ΤΟΔΠῪ σγεαΐ δηα αἸβι σι 5 η6 4 οΠαταοίθύ. ὅγε 

Βηά [6 νἱγίμε5 οὗ ἃ βοϊϊθι, απα 1Π6 δΔΌ} 1165 οὗ ἃ σοτη Δ ΠΑ͂ΘΓ, 
σοΟΠΊΙηΘα νἹ ἢ βίτοηποιβ ΡΕΙ͂5ΟΩ 8] Ψ1]1 δηα ἀδοϊβίοη, ἴῃ ϑ ἢ 

Τ]ΘΑΒΘΌΓΘ 85 ἴο Θδῆϑισα (οΥΓ Αρϑϑιδιιβ σοηβίδηϊς ἀϑΟΘΠΘΏΟΥ͂ ΟΝΕΓ 

τὴς τηϊη 45 οὗ οἴμοίϑ, ίαύ Ὀευοπα ννμαΐ νγὰβ παίιγα!ν ᾿ποϊάθηΐ ἴο 

1.15 ϑδίδίοῃ ; δηᾶ {πμαῖΐ, ἴοο, ἰῇ βριία οἵ σοῃβϑρίσαοιβ ὈΟΟ ΠΥ ἀ6- 

Του ΤΥ, διηϊάϑί ἃ πδίοη ΘΠ] ΘΏΓΥ βοθηϑιτῖνα οἡ {παῖ ροϊηῖ. ΟἵἁὨ 

τὴ6 τηθγῖῖϑ ἢ ΧΟ ΟΡΠΟΙ Δ5ΟΓ 065 ἴο Ὠ]Π, 5ΟΠΊ6 ἀῖΘ ἴῃ6 ἔδιγ 

ΓΌ5 115 οἵ ἃ ϑραγίδῃ εἀιισδίίοῃ ;---15 σουταρο, 5 τ ρ]ΠἸοἰΐν οὗ ΠΠς, 

Δη4 ᾿παϊἤεγοησα το ἱπάυ]σοηςα5---]5 σΠθοσία] εηάυταηος οἵ 
ΠαΓάσβῃΙΡ ὑπ 6ΥΓ ἀνεῖν ἔογη. Βυΐ 15 ΠάδΙ ΠΥ ἴο εησαροιηθηίΐβ, 

ἢΪ5. ὉΠΙΪΟΥΠῚ ΒῈΡΟΘΙ ΟΣ ἴο ρεσαηίϊαγν σοτγαρίίοη, δηᾶ ἴΠπο58 ψ]η- 

ΠΙηΡ Δηα ΠΟΑΙΥ ΠΠΔΠΏΘΥΒ. ΜΏΙΟΝ αἰἰδοηθα ἴο Πὶμτη 411} ἀγοιηά--- 
γγ6Γ6 νἱτία65 πο ϑραγίδη, θὰϊ ΡοΥβομδ] ἴο Ὠϊτη5ο]. Οὴεᾳ ἢβηά ἴῃ 
Πΐπ, ΠΟ Εν ΕΥ, ΤΟΥ͂Θ ΔΠΔΙΟΡῪ ἴο Τγϑαπάοι---α τη δα Δ} ]ν ἀΡονα 

ΤΕΡΥΟΔΟἢ ΟἹ {Π6 βοοῖα οὗ ρεοιηίαγυ σαϊη---ἰπδη ἴο Βγαβιδ5 ΟΥ 
ΚΑΙ Κγαιάαθ. Αραθϑιαιβ ϑυσοεεαοαά ἴο {πΠ6 [ΠτΌΠ6, ἢ ἃ α15- 
Ρυϊςα {{|6, ἀπᾶθυ [η6 δυβρίσεβ δἀπὰ {πγοῦρῃ της ἰπίσσιιθθ οὗ 
ΤΠ γϑαηάοθγ; ψνῆοβα ᾿ἰηῆμπρηςθ, δ {παὲ {ἰπ|6 ργθαοπηϊηδηΐ Ὀοίἢ δἵ 

ϑραγία δηά ἴθ ατεθος, Παᾷ ρῥΙαηίοα νου νῃοτα ἀρ καυοῃ ε5 ἀπά 
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ΠΒαυηοϑίβ ἃ5 ᾿ῃϑίπθηΐβ οὗ δϑοαπάθηου ἔογΓ ̓ ΠρΡΟΓ4] ϑρατγία--- 

Δη4, ὑπάϑγ {Π6 παηβ οὗ ϑραζγία, ἔοσγ ῃἰπηβε]. Αραβι]αιβ, ἴοῸ 
ὨΙΘἢ-Ξριγ6 4 ἴο σοτηροτγί Πἰ πη 56] ἀ5 βεσοηῃά ἴο ΠΥ Οη6, 5ρεβ 1] 

ὈτΟΚΕ {ΠγΟυΡἢ 50 πιο οὗἩ {ΠῸ συϑίθηι δ5 Βδα Ῥεβεη σοπϑίχιοίοα ἴο 
Ῥτοτηοίθ {Π6 ρεῦβοῃδὶ ἀοπηηϊοη οὗ Γυϑαπάοθυ ; γεῖ ψιΠοιῖ ἔο]]ονν- 
ἴησ οἷ [Π6 58ΠΊ6 56]Ηῆ5}} δϑρί γΊἿαϊϊοῃϑβ, οὐ βεακίηρ ἴο θυ] 4 ὰρ {πὸ 

{|κε πανιά α4] αἀἸσέδίογβ ἢ ρ, οἡ ἢΪ5 οη δοσοιπί, Ηἰ5 δι! ς}ῸᾺΙ1Ο0 ἢ 
νὰ 5 ̓πἀ 664 υῃθουηαεά, Ὀαϊΐ 1 ννὰ5 ἔου ϑραγία ἴῃ τῃ6 ἢγϑὶ ρ]δςε 

Δη4 ἔογ ΠἰΠη561ξ οἠἱν ἴῃ {Π6 βεσοπά. ὉπΠα πιϊϑίογίαηθ ννα5, {παῖ 1 

Π15 ΠΊΘΑβιΓ65 (οΥΓ ὈΡΠΟΙ]ἤϊησ δηα δα πληἸβίθσιησ [Π6 ἸΠΊΡΘΓΙΔ] δα- 

τῃοτν οἵ ϑραγία, ἢ 5111] σοπιπαεα [Πδὲ τηϊχίασε οὗ ἀοπηδϑίϊς ἀπά 
ἰογεῖσῃ σοεγοίοη (γερτγεβεηΐεα Ὀγ ἴῃς ἀθἰκαύοῆν δπά 6 Παγπιοϑί) 
ψΏΙ ἢ δα Ὀδδη ᾿πηἰτοάποεα Ὀγν ΤΠ γϑαηάθυ; ἃ 584 σοπίγαϑδὲ ἢ 

1ῃ6 αἀἰσηιῆεα δαυ8]}1ν, ἀπ Ἐπηρἤδίο γταριαϊδίϊοη οὗ ραγιβδη 1η- 

τεγίεγεποθ, ργοοϊδι πηοα ὃν Βγαϑίδβ, 85 ἴῃ 6 νψαϊοῃννοτα οἵ ϑρατγῖα, 

αἴ ΑΚαπίῃιιβ αηᾶ Τογδηξ---ηα νυ ἢ [Π6 511} ΠΟΡΙΘΓ Ρδη-6]]επὶς 

δἰπι5 οὗ Κα] σαι 45. 
“ἼΠΘ πιοϑβί β]οσίοιιβ ρογίίοη οἵ {ῃε 6 οὗ Αρϑϑιϊαιϑ ννὰϑ 1Πδΐ 

βρεηΐ ἴὶἢ ἢἰβ ἴῆγεθ Αϑίαίίς. σδιηραῖσηϑ5, ΏΘη δοίϊηρ ἘΠΑ͂ΘΓ τῃ6 
ΤηΪ50- Ρουβίδη ἱπΠΡ.}156 ἴΟΥΓ ΠΟ ΠῚ5 ραπερσυσχιϑὶ σῖνεβ Πἰπὶ 50 

τη 0 ογεάϊτ᾽, Ηδ νγὰ5 ΠεΊα επρ] ουβα ἴῃ ἃ Ῥδη- 6] ηὶς ΡΌΓΡροΟΒε, 

το ῥῬγοΐεοϊς 1ῃ6 Αϑίδίις αύξοκβ ἀραϊηβί (Πδΐ βθ]εοοη ἴο Ῥεσβία 
ΠΟ ϑραγία Πευβοὶῇ δὰ ἱπηροβαά. Ἰροὴ {Ππ6πὶ ἃ ἔονν γϑδὺ5 

Ὀείογα, 85 ἴῃ ργίςβ οὗ Ῥεγϑβίδη δά ασαϊηϑδί ΑἸ ΠΘη5. 

“Τῆς Ῥευϑίδηϑ ρΥΈβθητν ϑισσαοάεα ἴῃ ἀρρίνιησ (Π6 Ἰοσϑοἢ5 

οἵ ϑραγία δσαϊωϑβί Πευϑβεὶῇ, ΔπΠ4 ἴῃ βηάϊησ ατεοΐϊδη 411165 ἴο πηαῖϊζε 
ΑΓ ΠΡΟῚ ΠΟΙ θ΄ ἢοπΠΊ6. Ηδρτα ν5 δὴ δηά οἵ ἴῃς Ῥδη- 6] 6 ηὶς 

ϑεηςΠπηεπηΐ, Δηα οὗ {Π6 {τυ]νῪ ΠοΟΠοιγαὉ]6. Δι το, ἰῃ [Π6 Ῥοβοτι 
οὗ Ασεϑιίαυβ. Ηδ νψὰϑ τὑϑοδ]θαά ἴὸ τηδῖζα ΔΓ ΠΕΔΥΘΥ ΠΟΙΊΕ. 

ΗΙ5 ονοάϊεηος ἰο ἴῃς ογάογ οἵ σγθο8}} 15 σγθδίϊυ ργαϊϑδβεὰ Ὀν 

ΡΙαΐζαγο ἢ δηὰ Χεηορδοη---ἰη ΤΥ ᾿παρστηθηΐῖ, ν ἢ 11{||6 γράβοη, 

5η66 6 Παά πο οἰιοῖσα θαΐ ἴο σοπηθ Ὀδοὶς. Βαΐ Π6 σαπλθ Ὀδοῖὶς 

ΔῊ αἰζογεά τῆαᾶη. Ηἰ5 τηϊϑο- Ρεύϑίδη [βο]ϊησ Πδά ἀἸβαρρθασοα, 

δῃὰ πδὰ Ὀξθὴ δχοῃδηραα [οσ ἃ πιῖϑο- ΠΟ Όαη ϑοπίϊτηθηΐ ψνϊο 

1 ΧρροΟρἢ. ποοπι. Αρ65. νἱϊ. 7. Ἐἰ δ᾽ αὖ καλὸν καὶ μισοπέρσην εἶναι, 

ἂς. 

2--- 
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στδάθδ!ν δοαυϊγεα τΠ6 ἔογος οὗ ἃ ραβϑϑίοῃ. Α5 ρυϊποῖραὶ Ἴσοη- 

ἀυοίοῦ οὗ (ῃ6 νγασγ θείνεε, 394---387 Β.6., μὲ ἀϊβρίαγεά {παῖ 

νου δηἃ ΔΌΠΠΥ ΠΟ ΠΘνΕΥΓ ἔούβοοῖς Πἰπὶ ἴῃ τη] ]αγν ορογα- 

τἰοῆ5. Βυΐ ἤθη Πα ἰουπά {μδΐ (Π6 επιρίτε οἵ ϑρατία Π6δΥ 

Ποπβ σου] ηοΐ θὲ επίογοβα Ἔχοερί ὈΥ τηδκίηρσ ΠΟΥ {ΠῸ 81} οὗ 
Ραγϑία δηὰ [Πς ὄἼχϑοιίου οὗ ἃ Ρεγϑίδη γϑϑοσρί, ῃ6 νγὰβ σοῃηίεηΐ ἴο 

ῬυγΟΠαβθα σΌ 0 ἢ αἱά, ἴῃ 1561{ ἀἰβῃοημουγα]Ὲ, ὈῪ {Π6 511} σταδίου 

αἸϑῃοποι οἱ βδογιποῖηρ [Π6 Αϑιδέϊς ασεακβ. ΕῸΥ [6 {{π|6, Π15 

ῬΟΙΙΟΥ 5εεμηθα ἴο βιισσδεά. ἘΕΥομ 387 το 379 Β.6, (παῖ 15, ἄονγῃ 

ἴο {Π6 {{π|6 οὗ ἴΠ6 τανοϊαῖτὶοη αἱ ὙΠΕΡ 65, εἥεοίϊεα Ὀγ Ῥεϊορι 85 

Δηα ὮΙ5 51η4}} θη), ἴπ6 ἀϑεοεπάεμου οὗ ϑρατγία οἡ απ πῃ ζεη- 

{{4] (ἴδεοθ, νὰ5 σοηἊ 8} τιϑίησ. Βαΐ ΠΕΥ 1π]μυϑίῖος. δηά 

ΟΡΡΙΓΘϑϑίοη δίδηα σοηΐεϑϑεα ὄνεὴ ὈΥ ΠΟΙ ρΡαηδσυσῖϑί ΧΕ ΠΟΡΒΟΗ ; 

Δα [15 15 7.51 {πΠ6 ρευιοα θη {πΠῸ ᾿πἤποηος οὗ Αραβα ννὰ5 

αἴ 15 πηαχί ται. Αἰεγνναγάβ να ἢ πα ΠῚ Ρεβοη Δ} ἔογνναγά ἴῃ 

56] ουησ ΡΟ Ια 5. [τΓοΤὴ ΡυΠἸΒτηθηΐ, ἀπά ἴπιι|5 Ὀγησίησ ΠΡΟ 

ἢ15 σοι ΓΥΤΏΘ ἢ ἃ νγα ἢ ΑἸΠΕἢ5 85 νν6}} 85 ψ τ ἢ ΤΠΘΡΕ5. []ΙῈη 

τπ6 σοπάμπος οὗ παῖ ννδὺ ΠΪ5 ΤΠ ΑΥΥ ΟΡΕσαί! 5 ΨΈΓΕ, 85 π|5118], 

ΒΕ ΓΘΠΌΟΙΙ5 Δ Πα 800]6, ψν ἢ ἃ σαγίδιη τηθαϑασε οὗ σπσοεθθ. Βαΐ οἢ 

16 ΨἜΠΟ]Θ. [ῃ6 νύ [ὑπ 5 οὐδ πηΐανουγαΪΥ ἴοσγ ϑρατῖα. [Ι͂ἢ 371 

Β.Ο., 5η6 15 ΟὈ]]σεά ἴο δοσερί ρεᾶςε οὔ [εΓΠΊ5 νΕΥΥῪ Πυτη]]δίϊηρ, 

ἃ5 σοπ]ραΓοα ΜῈ ΠΟΥ ΡΟ ΠΙΟΠ ἴῃ 387 Β.Ο.; δηᾶ τῃς6 ΟἾΪΥ οοτη- 
Ρόηϑαίίοῃ νν]Οἢ 5}6 τοοεῖναϑ, 15, [π6 ορρογίαυηϊν οὐ βισικὶησ [Π6 

ὙΠΕΡδη5 ουΐ οὗ {πε τγεαῖγυ, [πΠπ5 Ἰδεανιηρσ {πα πὰ ἴο σοηΐϊεπά 51η65]6- 

Βαπάςα ασαΐϊηϑδὲ ψνῃηδί βεβετηβα ονεῦν Πα] πηρ οὐάβ. Οἱ {Π15 ἴη- 

ἴδη56 πηλῖ5ο- ΤΠΘΡΔῃ ΠΡ ῈΪ]56, νν ΒΙ Οἢ 50 5ρε θά γ Ὀγουσῆς αθουΐ [Π 6 

τἰποχρεοίοα δηα οὐυϑῃϊησ ἀἸβαϑίευ δ Γουκίγα, Αρϑϑιαιβ βίδα 5 

ουΐ 45 ἴπε6 ρτοπηηθηΐ βροκοϑυηδη. [}ἢ [6 ἄδγϑ οἵ ϑρδγίδῃ πηϊ5- 

{οστίαηθ ὑνΪοἢ [ΟΠ] οννεα, να πὰ ἢ σοπάποϊ ογδαϊαθ]8Ὲ. δηὰ 

Θηργροίϊς, 50 ἴα ἃ5 {ΠπΠῸ ἀείβξηβινα ροϑβιίοῃ, ἴῃ ν ῖοἢ Θραγία [ἤθη 

Τουπα Πουβο!, Δ] να. Απά {πουρῇ Ρ]αἴαγο ἢ 566 Πὶ5 ἀἸσρίθαβαα 
ὐνἢ ΠΙΠῚ1 (ῸΥ ΟὈΒιΠδοΥ ἴπῃ ταίαβιησ ἴο δοκηον]εᾶσα (Π6 διιῖο- 
ἥοτΥ οὗ Μεββέηδ (αἴ ἴῃ ρεᾶςβ σοποϊπαβα δἰζου {ἴπΠ6 Ὀδίι]α οἵ 

Μαπεῖηθδ) ἤθη δοκηον]εασεα ὈΥ 411 {Π6 οἴμοσ ασεεῖκϑ---σεῖ τἰ 

σαημηοὶ Ὀ6 5ῃονῃ {παΐ [Πϊ5 ταί 58] Ὀσουρῃϊ ΔὴΥ δοίιδ] τ Ἰβο εξ 

1 ῬΙ]υίατοῖ, ΑΡΈΒΙ]. ο. 35: 
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ἴο ϑρατιΐα ; δπᾶ οἰγουτηβίδησαϑ τηϊσῃῆΐϊ ΜΜῈ]1] Πᾶνα 50 ἰυτηθα ουΐ, 

τὲ τὸ νου πᾶνε Ὀξεη ἃ σδίῃ. 

“Ὅἡ τΠ6 ψ"ἜοΪο, ἰπ βρίίε οὗ [ῃ6 τηδην πλ]]11ΑΥῪ ἀη ἃ ΡῬΕΓΒΟΙΔΙ 

τηθγῖῖ5 οὗ Ασεβιίαιιβ, ἃ5 8η δάνιβευ δηάᾶ ρο]οῖδη, μ6 ἄθβϑοσνεβ 

{π|6 εϑίεεπη. νε δε σοιῃρε! δα το τευ [ῃ6 τθ] ΠΟ ΠΟΥ 

σοπίγαβσέ Ὀθίννεεη (ῃς βἰαία ἴῃ ΨΏΙΟἢ Πα ἰουπηα ϑραζία δἱ ἢ15 

δοςαβϑίοῃ, δηα {πὲ νῃθγοιη μ6 Ἰοίς Ποὺ δὲ ἢϊ5 ἀθαδιῃ--- Μδιτηο- 

τεδῖ ἱηνεηϊῖ, Ἰαϊογ τ8πῈ το] 4α1. Νοίδιησ Ραΐ τῃ6 ἀξδίῃ οὗ 

ἘΡαγηϊποηάδβ δὲ Μδηίηδα βανεα ΠΟΥ ἔτοτη βοιηείῃίηρσ γεῖ ΨΟΥΙ͂Β6 ; 

{ΠουρΡἢ τ ψου]Ἱά θ6 τπηΐδιγ ἴο Αρεβιίδιιβ, νυν 116 να ἀτα σοηϑι ἀθσησ 

[Π6 τηϊϑίοσία πε οὗ ϑραγία ἀυσίηρ Π15 τεῖρη, ποῖ ἰοὸ γτεοο]]εςὶ ἰμδῖ 

ἘΡδιηποηδθ νὰ Δῃ ΘΠΘΙΩΥ Ι]οΓεἶ ἔοΥΠ] 440]6 [ἤδη 5η6 Πδά 
Ἔν σ Ρείογε εποοπηίΐογεα"," 

1 Ατοίε, Ηϊκι. ασ. Χ. 124--- 127. 



ΑΚΑΟΜΕΝΊ. 

ΟΗΆΑΡΤΕΙΝῚ: 

ΤῊΒ ποῦ ]ς ὈΙστίῃ δηα σουπηίγυ οὗ Αρεβιαιβ. Οἱ ἐπε ἄδαί οἵ Αρὶϑ 
Το ο 465 δηα Αρθβιαιθ σῖνα]β ΤΟΥ ἴΠ6 ἴἤγοπθ. Ἀροβαὰβ 15 ΘΠΌβθ 

Ἰεῖηρ (88 τ-- 5). 
Νενβ Ὀγουρσῃΐ ἴο ϑραγία οἵ Ῥεγβίδῃ ρῬγερδαγδίοηβ ἴου νναῦ. ΡΙδηϑβ οἵ 

ΑρΈβ αι ΤΟΥ σοπαπαβὲ ἴῃ Αϑῖα Μίποσ. Ἀραβίαι βοΐ ννἹ ἢ Ἰαπᾶ ἴοτος 

ἴο Α8ῖὰΔ. Αὐτηϊβίσα σοποϊπ θα ψιἢ ΤΊΒϑα ΡΠ ΥΠ 65. γγῆο Ὀγθαῖκα [Πς ἔσιιοα 

(δὲ 6---τ2). 
ΑρΈϑη]αιιθ Ῥγοο δίτηὴβ να ΥΓ ἀραϊηβδί ΤΊΒΒΑΡΠΕΥΠΕ5. ἀπ ῬΠΔΥΠΔΌδΔΖΙ. 

Μδγοὴ ογάεγεά ᾿ηΐο δγῖα νΠοτα ΤΊΒΒΑΡ ΠΟΘΙ 65 56η645 ἢΪ5 ᾿πίδηΐσυ. ϑυάάθῃ 
τηογειηθηΐ οἵ Αρεβιϊαιβ ἰοννασὰβ ΡῬησγυρια. ῬΙΠασα οὗ ἴονγηβ. ϑΘοΠθΠΊ65 

ἴοΥ δῆτ οῃϊηρ 15 τθηά5. ΗἨΐ5 Πυμη ΠΥ ἰονγαγαά σαρίϊνεβ πα οΠΙ]άγεπ 

(δ8 τ5---22). 

ἘΠοτίβ οἵ Αρεβϑιϊαιβ ἴο ἰγαϊη ἢ15 ΔΥΓῚΥ Δηἃ ῬΥΟΟΌΓΘ σαναϊγγ. ἘΕΌΓΟΕΚ 

τίσ αἱ ΕΡΠθβθαβ. ΑἸΠ]θῖς σαπιθ ἀηα σοηΐθβίβ. 8616 οἵ ἀϑίαίὶς 

ῬΙΙΒοποΥβ βιρρεα (δ8 23--- 28). 

Αρεβ]αιβ ΔΠΠΟΌΠΟΘΒ ΤΠΔΙΟΝ ἴο Θαγάϊβ. ᾿ΓΙΒΒΑΡΉΘΓΠ65 Ρ]απίβ σαν ΑΙ ΤΥ 

ἴῃ Ρ]αῖη οὗ (6. Μεβαπάσσ, βεπᾶς ᾿ηΐδηίγυ ᾿ηΐο (γα. Ματγοὴ οἵ Αρεβιϊαιιβ 

ἼρΡοΠ ϑαγάϊβ. Ἐσαΐ οἵ [ῃ6 Ῥευβίδῃβ. Ἀραβίαι γσαναρσαβ [6 σΟΙΠΙΓΥ͂ 

(δδ 20--33). ᾿ 
Τιβϑαρῆοσηαες Ὀεπεδάεα ὈῪ ογάδοσ οἵ ἴῃς Ῥειβίδῃ Κίησ. Αρδβῖϊατιβ 

ΠΟΙ τ Δ ΠΔοΥ οὗ παν] Δ Πα ΤΠ] ΓΑΥΥῪ ἔογοθθ. 15 γθοδ]]δα ἴο {πῸ Ῥε]οροπη6586. 
ΗΙβ5 τεαᾶν οὐεάϊεμοα, ἂπὰ ρΡορυϊασν ἃπιοὴσ ἴπΠ6 Αβϑἰαῖίς ατεεκβ 

(88 34--38). 



ΑλούμενδΤτ: 23 

; ΕΠΑΡΤΒΕ. ΤΙ. 

Ἀρεβηίαυς οσοββϑαβ {πΠ6 Ηε]]εβροηί. Μάδτγομες {Πγοιρ ΤὭγδοε Μδοο- 
ἄοηϊα δηα ΤΉθβϑαὶγ. Αἰίδοϊς οὗ Τ Πεββα]δηβ απὰ ΠΕ δη 411165 τερα]βεά. 
Αττῖνεβ δὲ {Πε Βοωοίίϊδηῃ ἐγοπίϊειβ (88 1-- 5). 

Βαροξϊδηβ δηα 411165 τη πβίευ αἱ Οοσοόηεα Βαΐι]ε οὕ Ὁοσοῆεα. ρεβιίαιις 
Δα Ηἰβ ἔσοορβ ἀείδαξ [ῃ6 Αὐρῖνεβ. Ραδγί4] βισοεθϑ οὗ {ῃ6 ὙΠΕΡδη5. 

Τεττθ]6 οοπῆϊςος θεΐνγεεπ ὙΠμΈΌδη5 δηά ϑραγίδηβ. ΜΊΟίΟΥΥ οὗ Αρεβι]αιιβ. 
ΗΙ5 τεΐυσῃ ἰο ϑραγία (88 6--- 6). ' 

(αδρίαυτε οὗ {πε ἸΙοηρ νγ4115 οὗ (ουϊπίμ. (εἸεγαίίοη οὗ {πε Η γδοϊηί ῃϊδῃ 
[εβῖῖναὶ. ϑεοοπα εδχρεάϊοη ἀραϊηδὲ (ουηῖῃ. ῬῬίγοαση ἴακεα ὈΥ 
Αρεβιαυβ. Ἰθείεαξ οὗ (πῈ Ασαυπδηίδηβ. Αρεϑιαυβ τεϊηβίαίεβ (ουι ἐδ 

ἼΠΘΌδη δηά ῬὨ]]αβίαῃ αχῖ]θς (88 17.--21). 

Αρεβδαβ ἔγῖοα Ἰηναάεβ Βοοίϊα, ἀπ τανᾶρεβ ἴΠ6 σουηΐσγυ. Ανεηραβ 

1{Π6 τηυγχάετ οὗ ἢϊ5 πἸεηᾶβ ἴῃ Τερσεα. 1)είδηαβ ϑρατγία ἀραϊηβί {πΠῈ 0] 

Βαροζίδῃ ἔοτοεβ. σου άεβ ἴοὺσ ἴΠ6 ΡεσυΙΑΥΥ Πεσδβϑιίαβ οἱ ἢΪ5 ΠΟΙ ΠΙΓΥ 

(88 22--25). ᾿ 
Αοἴβ 85 διῃθαβϑαᾶοσ. ΒΥ ἢἰβ ᾿ἰπῆἥπεπος Αὐἰορηταάαίες (οίγϑ δηά 

Μδυβοῖτβ ἀΡραηάοηῃ {ΠΕΣ ορεσδίίοηβ. [Ι͂ἢ ἢ15 εἰσ ]θῖἢ γεδὺ αϑϑὶϑίβ ΤΔΟΠο5 

Κιησ οὗ Ἐργρί. Τεβετία Ἴδοῆοβ ὴΟ ἀξοεῖνεβ πη. ΘΡΡοτστίβ 

ΝΕοΐδηθθ!5 ἀραϊηθσὲ ἃ τῖνα. Ἐείυσηβ ξοηβ ψὰ το! ψεδ] ἢ 

(88. :6---51). 

ςφςΦ ΗΑΡΤΕΙΕ ΤΙΙ. 

ΡΙείγ οὗ Αρεβῖῖδις δπα τεσατά ἔοσ Ποπουσ. Ἐδνεγεποθᾶ ὄν ὈῪ Πἰ5 

ἐπα πη]65. ϑρ [τ ἀδίεβ εηίγιιϑίβ Ηἰ5 αῇαϊγα ἰο ῃἷπι. ΑἸ] Ὦπος οὗ (οίγ5 

ὙΠ Αρεβ]αυβ. Ῥεύβομδὶ σοηΐδγεποα ὙΠ ῬΠΔΥΠαθαΖιβ. Η5 ρυθαΐ 

ςοηβάεποσ ἴῃ {Π6 ἱπίερυιγ οὗ Αραβα (88 1--5). 

ΟΠΑΡΤΈΕἊ. ΤΥ. 

7α5ὲ ἀεδα!ησ οὗ Αρεϑίϊαις ἴῃ τηοπαγ-τηαϊίεβ. Ηἰ5 ΠΡΟΥΔ ΠΥ ἐονναγᾶς 
᾿ἱπάϊνι 415 ἀπα ἰονγατγας {πε σίαίβ. Ἐϑιτ θαΐς5 ΠΑ] 5 ἱημουϊίαπος ΠῸΠπὶ 

Ἀρ5 διποηρ 5 τηδίθγπαὶ γοϊαίϊνεβ. Τεβρίβαβ (Π6 ργεβεηίβ οὗ ΤΙ γαιβίεβ 

(88 τ---6). 

ΓΗΑΡΤΕᾺ ΜΓ. 

Μοάεταζίοη οὗ Αρεϑιϊαιβ ἴῃ ἀσϊηκίηρ εαἰίησ ἀπά 5]εερίπσ. Ἐπάᾶυγαπος 
οἵ μεαΐ οοἱὰ απὰ βοάν (ατῖσιθ. ΗΠ5 οοπίίπεηςς, απὰ τείαβαὶ ἴο σοσεὶνς 
μοχηαρσα ἔτομῃ ἴῃ μΒαπάβοιης Μεραβθαΐεβ (88 1---7). 



84 ΑκαύΜΕΜΖΤ' 

ΓΗ Ε 

γ ]ουῦ οἵ Ασεβιϊαθ, 1Ὶ5 Ὀγανευυ δηᾷ ορβίϊπαΐς σουταᾶρσα ἴῃ γαΥΐΑτ6. 

ΗΙ5 πᾶρτηεπί δηᾶ ρτυαάθηοα ΒΕΥΘΡΥ ἢς ραϊηθα ἱπῆμπθποα 1 Ἠϊ5 

ΠΟΙΠΕΥ πα ἤΠ]οηάβ. οθρθοῖ δηᾷᾶ αἰίδοῃτηεηΐ οὐ [ἴ5 βοϊάϊευβ. ἨΙ5 

εἤογίβ οὐ ῬεΠα]Γ οὗ ἢϊ5 8411165. 51.111 δῃηά οἰγαίασθβ ἴῃ οδιηραϊσπίησ. 

ΡΙΔη5 ἴου βεουσηρ {Π6 οἰποϊεηΐ βίαίς οὗ ἢΪ5 ἀύῖηγ. ἴπίνοῦβαὶ δαγαϊ γαίῃ 

οὗ 811 πλεῃ ἴοσ Αροβϑιϊαὰβ (88 1---8). 

ΠΟΒΑΡΊΈΒΒΕ ΜΗ, 

Ῥαίτγιοίίβη οὔ Αρεϑιΐαιθ. ΠῚ ππϑραγίηρ εἴογίβ οὴ Ῥεμαῇ οἵ ἢΪ5 
Ῥεορίθ. Ἐξεδάν οὔεάϊεηςα ἰο ἰῃ6 ἰαννβ οἵ ϑρατία. Ῥαΐεγῃμαὶ ᾿πῆπθηοε 

ΟΥ̓ΕΓ ἢϊβ 5) εοί5. ἘἈδραγά [οΥ [π6 ψΏΟ]Ὲ ατεεὶς σοτησησηϊγ. Τιατηθηΐβ 

ἢ 5 δά νουβαυεθ᾽ ᾿οβ565 ἴῃ [Πε Ῥαίε]6 οὗ (ὐουϊη ἢ. ἘΝ εἴιβεβ ἴο βίοσῃν (ου! τ. 

Η:5 Ποβίν ἰο Ῥεχϑία (88 1τ---"). 

ΓσΠΆΡΤΕΕΝ ὙΠῚ: 

ὕτθαηιν σουτίθουβηθοθθ δπα δῇ} οὐ Αροβιίαιβ. Ἠΐβ βοοϊειν 

ὈΠΊΝΘΙΒΑΙΠΥ εβίεεπηεα. (οηίεοιηρί ΤΟΥ {πε ρτοϊεγεά {πε αβηὶρ οἵ {πὲ 

Ῥεγβίδῃ Κίηρ. ΕὙΌΡΔΙΥ δηα 5ἰτηρ] οἷν οἵ 1.15 ποιβα δηα [αγηϊίατθ. ἨΠ5 

ἀἰθγεσαγα [ου Υἱομ65 δηα] Ρ]οαβαγεβ (88 1τ-- 8). 

σΗΆΑΡΕΙ αχς 

Ἡδθιῖ5 οὗ Αροβιϊαιιβ οοπίγασιςα ἢ ἰποβα οἵ (6 Ῥεσγβίαῃ Κίηρσ. 

ΑΟΘΘ5Ι ὈΠ1Υ Ῥγοιηρίιπ46. ἃπα ἰειηρεσαηοα οὗ ἰῃ6 ΤΟΥΤΊΘΥ : 56Ο] 50 ἢ 

ἰΔγάϊη655 ἀηα ᾿πχατΥ οὗ {π6 Ἰαϊίεσ. Ῥεγϑιδθβ Π15 ϑἰβίευ. ἰο ἰγαῖῃ ΠΟΥΘῈ5 
ἴογ ἴῃ σπατῖοί τασαβ, Ο ]εείς οὗ μὶ5 δι ϊζίοη Ὠἰσηοσ (Πδη οἵ ἴῃοβε πο 

οοπίοπααα 1ῃ {Π6 ΡαΌ]1ς σαπιος (88 1----ῦ). 

σΗ ΡΤ, 

ΟΙοΥν οὗ Αρεϑιίαὰβ ποί πε ἕο σοοά ἰοτίππα Ὀαΐ ἴο Π15 οὐγῃ νἱτίποϑ. 

Α ραζίεγῃ ΜΟΥ ΠΥ [ΟΥ̓ 411] τηθῃ ἴο 1πηϊίαία ἡ ἀβϑρῖσα ἴο σοοάπεββθ.0 Ὑ1Πὲ 

Ῥτγαβεηΐ ἀἰβοοιγβα ποί ἃ αἶσα θαΐ ἃ Ἰαπἀαίίοη. (Οπμιρὶείας ΠαρρΙη655 οἵ 

μῖ5 1 δηά ἄφαίῃ (δ 1---4). 

ΓΟΗΑΡΤΕΙ Χύὺ: 

Μεπιοσαπάα οοποογηΐηρ ἴῃ6 ΟΠαγαοίοσ δηά δοϊϊομβ οἵ Αρεβίϊαις 

(88 τ--- τό). 



ΞΕΝΟΦΩ͂ΝΤΟΣ ΑΓΗΣΙΛΔΟΣ. 

5 “ 3 “ “ ᾿ ἰ Οἶδα μὲν ὅτι τῆς ᾿Αγησιλάου ἀρετῆς τε καὶ δόξης 1 
ΕΣ εα Ὑ 3 , Ὁ“ ᾽ 3 , οὐ ῥάδιον ἄξιον ἔπαινον γράψαι, ὅμως δ᾽ ἐγχειρητέον. 
ΕΣ Ν Ἃ “ ΕΝ 2 {ς , 3ι “ἊΝ 2 θὸ 

οὐ γαρ ἄν καλως ἔχοι εἰ, ὃτε τελέως ἀνὴρ ὠγαῦθὸος 
“- Χ ἐγένετο, διὰ τοῦτο οὐδὲ μειόνων τυγχάνοι ἐπαίνων. περὶ 3 

»" “Ἃ, 3 3 , Ε “ δ; “3 “-“ Ἁ ᾿ μὲν οὖν εὐγενείας αὐτοῦ τί ἄν τις μεῖζον καὶ κάλλιον 
΄κ ἐ »" »“" ; 

εἰπεῖν ἔχοι ἢ ὅτι ἔτι καὶ νῦν τοῖς προγόνοις ὀνομαζομένοις 
- ΄ , 

ἀπομνημονεύεται ὁπόστος ἀφ᾽ Ἡρακλέους ἐγένετο, καὶ 
, “ 

τούτοις οὐκ ἰδιώταις, ἀλλ᾽ ἐκ βασιλέων βασιλεῦσιν; 

ἀλλὰ μὴν οὐδὲ ταύτῃ γ᾽ ἄν τις ἔχοι καταμέμψασθαι 53 
᾿, τῷ , ε κι , ᾿ 
αὐτους, ὡς βασιλεύουσι μέν, πόλεως δὲ τῆς ἐπιτυχούσης 

᾽ » Γ “- “Ὁ ΄ ἀλλ᾽ ὥσπερ τὸ γένος αὐτῶν τῆς πατρίδος ἐντιμότατον, 
, -“ ᾿ , ο 

οὕτω καὶ ἡ πόλις ἐν τῇ “Ελλάδι ἐνδοξοτάτη ὥστε οὐ 

δευτέρων πρωτεύουσιν, ἀλλ’ ἡγεμόνων ἡνγεμονεύουσι. 
τῇδέ γε μὴν καὶ κοινῇ ἄξιον ἐπαινέσαι τήν τε πατρίδα « 

᾿ ᾿ 7 ΕΣ Ὁ , 3 4 , καὶ τὸ γένος αὐτοῦ" ἥ τε γὰρ πόλις οὐδεπώποτε φθονή- 
σασα τοῦ προτετιμῆσθαι αὐτοὺς ἐπεχείρησε καταλῦσαι 

Α » Α " “ ΄ »“"Ψ 7 

τὴν ἀρχὴν αὐτῶν, οἵ τε βασιλεῖς οὐδεπώποτε μειζόνων 
ποι θ ἡ ΦαΦ 2 ᾽ 9 “ Ν ΄ ὠρέχθησαν ἢ ἐφ᾽ οἵσπερ ἐξ ἀρχῆς τὴν βασιλείαν παρ- 

-“ Ν ἔ 5 ἐλαβον. τουγαροῦν ἄλλη μὲν οὐδεμία ἀρχὴ φανερά ἐστι 
εὖ , Ι͂ 3 διαγεγενημένη ἀδιάσπαστος οὔτε δημοκρατία οὔτε ὀλι- 

“ 



20 ΧΕΔΝΟΡΗΟΜΖ75' [4-0 
, γαρχία οὔτε τυραννὶς οὔτε βασιλεία: αὕτη δὲ μόνη 

΄ Ἂ ἐν “ Ν Ν Ν " 5 διαμένει συνεχὴς βασιλεία. ὥς γε μὴν καὶ πρὶν ἄρξαι 
, “ 

ἄξιος τῆς βασιλείας ἐδόκει εἶναι ᾿Αγησίλαος, τάδε τὰ 
“ 2 Ἁ Ἁ 3 ο “Δ » ᾿ 

σημεῖα. ἐπεὶ γαρἾΑγις βασιλεὺς ὧν ἐτελεύτησεν, ἐρι- 
ΟΝ, [ῳ] 3 “ ͵ Ἀ « Ἵ " σάντων περὶ τῆς ἀρχῆς Λεωτυχίδα μὲν ὡς ΓΑ γιδος ὄντος 

ΙΦΗ͂Ν, ,. 3 ’ ᾿ « 3 Ἷ ψ ς , 

υἱοῦ, ᾿Αγησίλάου δὲ ὡς ᾿Αρχιδάμου, κρίνασα ἡ πόλις 

ἀνεπικλητότερον εἶναι ᾿Αγησίλαον καὶ τῷ γένει καὶ τῇ 
ἀρετῇ τοῦτον ἐστήσατο βασιλέα. καίτοι τὸ ἐν τῇ κρα- 
τίστῃ πόλει ὑπὸ τῶν ἀρίστων κριθέντα τοῦ καλλίστου 

᾿ 4 ᾽ “ “ - 

γέρως ἀξιωθῆναι ποίων ἔτι τεκμηρίων προσδεῖται τῆς 

γε πρὶν ἄρξαι αὐτὸν ἀρετῆς ; 
Ἵ [4] Ὁ» 

6 Ὅσα γε μὴν ἐν τῇ βασιλείᾳ διεπράξατο νῦν ἤδη 

διηγήσομαι: ἀπὸ γὰρ τῶν ἔργων καὶ τοὺς τρόπους αὐτοῦ 
κάλλιστα νομίζω καταδήλους ἔσεσθαι. ᾿Αγησίλαος 

τοίνυν ἔτι μὲν νέος ὧν ἔτυχε τῆς βασιλείας" ἀρτι δὲ 
ὄντος αὐτοῦ ἐν τῇ ἀρχῆ, ἐξηγγέλθη βασιλεὺς ὁ Τ1]ερ- 
σῶν ἀθροίζων καὶ ναυτικὸν καὶ πεζὸν πολὺ στράτευμα 

Ἰ ὡς ἐπὶ λληνας: βουλευομένων δὲ περὶ τούτων Λακε- 
δαιμονίων καὶ τῶν συμμάχων, ᾿Αγησίλαος ὑπέστη, ἐὰν 

δῶσιν αὐτῷ τριάκοντα μὲν Σπαρτιατῶν, δισχιλίους δὲ 
Ι͂ “ 

νεοδαμώδεις, εἰς ἑξακισχιλίους δὲ τὸ σύνταγμα τῶν 
, , Ρ] Ν 3 Υ͂ ," ως 

συμμάχων, διαβήσεσθαι εἰς τὴν ᾿Ασίαν καὶ πειράσεσθαι 
᾽ Ι͂ “Ὁ Ω Ἃ - ς ’ εἰρήνην ποιῆσαι, ἢ ἂν πολεμεῖν βούληται ὁ βάρβαρος, 

ΕῚ ᾿ ΕῚ “- ,ὔ ΄ δι ς ἐν “ 

ἀσχολίαν αὐτῷ παρέξειν στρατεύειν ἐπὶ τοὺς “ ἔλληνας. 
.λ Χ τὰ ᾿ , 5 ’ εἶθων, ἢ “ ἈΝ 

8 εὐθὺς μὲν οὖν πολλοὶ πάνυ ἡγάσθησαν αὐτὸ τοῦτο τὸ ἐπι- 

θυμῆσαι, ἐπειδὴ ὁ έρσης πρόσθεν ἐπὶ τὴν Ελλάδα διέβη, 
ἀντιδιαβῆνι ἐπ᾽ αὐτόν, τό τε αἱρεῖσθαι ἐπιόντα μᾶλλον 

ἢ ὑπομένοντα μάχεσθαι αὐτῷ, καὶ τὸ τἀκείνου δαπα- 
νῶντα βούλεσθαι μᾶλλον ἢ τὰ τῶν Ἑλλήνων πολεμεῖν, 

κάλλιστον δὲ πάντων ἐκρίνετο τὸ μὴ περὶ τῆς ᾿Ελλάδος, 
3 Ν Ἀ “ Ε] ᾿ς ᾿ Ε [ “ ᾽ , 

9 ἀλλὰ περὶ τῆς ᾿Ασίας τὸν ἀγῶνα καθιστάναι. ἐπεί γς 



9---14] ΟΕ ΙΧ 5. (4, } 27 
, “-“ 

μὴν λαβὼν τὸ στράτευμα ἐξέπλευσε, πῶς ἄν τις σαφέσ- 
, Ἃ 5 ἤ 

τερον ἐπιδείξειεν ὡς ἐστρατήγησεν ἢ εἰ αὐτὰ διηγήσαιυτο 
[Α] ἤ Ἂ ἃ ἔπραξεν ; ἐν τοίνυν τῇ ᾿Ασίᾳ ἥδε πρώτη πρᾶξις τὸ 

2 ΤᾺ 7 Ἀ [ » , 7 , 

ἐγένετο. Τισσαφέρνης μὲν ὠμοσεν ᾿Αγησίλάῳ, εἰ σπεί- 
«“ σαιτο ἕως ἔλθοιεν οὗς πέμψειε πρὸς βασιλέα ἀγγέλους, 

διαπράξεσθαι αὐτῷ ἀφεθῆναι αὐτονόμους τὰς ἐν τῇ 
΄ ς ΄ ᾿Ασίᾳ πόλεις Ἑλληνίδας, ᾿Αγησίλαος δὲ ἀντώμοσε σπον- 

Ὑ 3 ἤ ε , “ “Ὁ [ω] 

δὰς ἄξειν ἀδόλως, ὁρισάμενος τῆς πράξεως τρεῖς μῆνας. 
φὦττ ᾿ , Δ δυτηο. ἃ ͵ . δ ϑέ ον ὁ μὲν δὴ Τισσαφέρνης ἃ ὥμοσεν εὐθὺς ἐψεύσατο᾽ ἀντὶ νἱ 

γὰρ τοῦ εἰρήνην πράττειν στράτευμα πολὺ παρὰ βασι- 
λέω ὴς ᾧ πρόσθεν εἶ ετεπέμπ ᾿Αγησίλαο ἔως πρὸς ᾧ πρόσθεν εἶχε μετεπέμπετο. γῆ ς 
δὲ καίπερ αἰσθόμενος ταῦτα ὅμως ἐνέμεινε ταῖς σπον- 

δαῖς. ἐμοὶ οὖν τοῦτο πρῶτον καλὸν δοκεῖ διαπράξασθαι, ιν 

ὅτι Τισσαφέρνην μὲν ἐμφανίσας ἐπίορκον ἄπιστον πᾶσιν 
Ν ᾽ ᾽ “ ᾿ ἡ 

ἐποίησεν, ἑαυτὸν δ᾽ ἀντεπιδείξας πρῶτον μὲν ὅρκους 
“ ’ 

ἐμπεδοῦντα, ἔπειτα συνθήκας μὴ ψευδόμενον, πάντας 
γ - 

ἐποίησε καὶ “Ἕλληνας καὶ βαρβάρους θαρροῦντας συν- 
θ θ ς “Ὁ » β Ἂ 2 ἢ δὲ , 

τίθεσθαι ἑαυτῷ, εἴ τι βούλοιτο. ἐπεὶ δὲ μέγα φρονήσας 13 
[ ᾿ » ἈΝ “Ὁ ͵ , -“ 

ὁ Τισσαφέρνης ἐπὶ τῷ καταβάντι στρατεύματι προεῖπεν 
᾿ΑΙ Ἂ ΄ ἊΝ ᾿] Ν 3 ,- }] ἴα 7,Δι ΄ Ε Ν 

γησιλάῳ πόλεμον, εἰ μὴ ἀπίοι ἐκ τῆς ᾿Ασίας, οἱ μὲν 
» ͵ Ἁ Ά Αν , ’ 

αλλοι σύμμαχοι καὶ Λακεδαιμονίων οἱ παροντες μᾶλα 

ἀχθεσθέντες φανεροὶ ἐγένοντο, νομίζοντες μείονα τὴν 

παροῦσαν δύναμιν ᾿Αγησιλάῳ τῆς βασιλέως παρα- 
“ 53 ᾿] Ν ῇ “ - ἥ 

σκευῆς εἶναι. ᾿Αγησίλαος δὲ μάλα φαιδρῷ τῷ προσώπῳ 

ἀπαγγεῖλαι τῷ Τισσαφέρνει τοὺς πρέσβεις ἐκέλευσεν 
΄ ᾿] “ ᾿ Ν 

ὡς πολλὴν χάριν αὐτῷ ἔχοι, ὅτι ἐπιορκήσας αὐτὸς μὲν 
“- β' 

πολεμίους τοὺς θεοὺς ἐκτήσατο, τοῖς δ᾽ “ἔλλησι συμ- 
, ΄ - 

μάχους ἐποίησεν. ἐκ δὲ τούτου εὐθὺς τοῖς μὲν στρα- νι 
“ ῇ , 

τιώταις παρήγγειλε συσκευάζεσθαι ὡς εἰς στρατείαν" 
»“" Ν , “Ὁ 3 “ 

ταῖς δὲ πόλεσιν, εἰς ἃς ἀνάγκη ἦν ἀφικνεῖσθαι στρα- 
7 7 “-“ ᾽ 

τευομένῳ ἐπὶ ἹΚαρίαν, προεῖπεν ἀγορὰν παρασκευάζειν. 



"»Ἡ-Ὃ"Ἡ᾿ οι 
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28 ΧΕΔΝΟΡΠΟΜΖΩ5 [τ4----2ο 

ἶ ν “ , 

ἐπέστειλε δὲ καὶ Ἴωσι καὶ Αἰολεῦσι καὶ “Ελλησποντίοις 

πέμπειν πρὸς αὑτὸν εἰς "Εφεσον τοὺς συστρατευσο- 
53 ΝῚ 

μένους. ὁ μὲν οὖν Τισσαφέρνης, καὶ ὅτι ἱππικὸν οὐκ 
9 4. [ ς Ν , Ὑ ιν ἈΠ ἊΨ 

εἶχεν ὁ ᾿Αγησίλαος, ἡ δὲ Καρία ἄφιππος ἦν, καὶ ὅτι 
“ ϑ.. 5 - “-“ 

ἡγεῖτο αὐτὸν ὀργίζεσθαι αὐτῷ διὰ τὴν ἀπάτην, τῷ 
Ν 3 “ 5 

ὄντι νομίσας ἐπὶ τὸν αὐτοῦ οἶκον εἰς Καρίαν ὁρμήσειν 
» Ἷ “ 

αὐτὸν τὸ μὲν πεζὸν ἅπαν διεβίβασεν ἐκεῖσε, τὸ δὲ 
ς Ἂν γ Ἅ, Μ ’ ὃ δέ 4 , ἱππικὸν εἰς τὸ Μαιανδρου πεδίον περιήγαγε, νομίζων 

- Ἂ “ . 

ἱκανὸς εἶναι καταπατῆσαι τῇ ἵππῳ τοὺς “Ελληνας πρὶν 
Ν , 7 “ εἰς τὰ δύσιππα ἀφικέσθαι. ὁ δὲ ᾿Αγησίλαος ἀντὶ τοῦ ἔπὶ 

, 3 "4 Καρίαν ἰέναι εὐθὺς ἀντιστρέψας ἐπὶ Φρυγίας ἐπορεύετο" 
᾿Ὶ “ Ἂ Ἵ 4 καὶ τὰς τε ἐν τῇ πορείᾳ ἀπαντώσας δυνάμεις ἀνα- 

ἤ 53 Ν Ἁ , , Ἅ ἮΝ 

λαμβάνων ἦγε καὶ τὰς πόλεις κατεστρέφετο καὶ ἐμβα- 
λ 3 , “ “ » 

λὼν ἀπροσδοκήτως παμπληθῆ χρήματα ἔλαβε. στρα- 
δὴ 9 ἴω , 

τηγικὸν οὖν καὶ τοῦτο ἐδόκει διαπράξασθαι, ὅτι, ἐπεὶ 
, “ 

πόλεμος προερρήθη καὶ τὸ ἐξαπατᾶν ὅσιόν τε καὶ 
, 2 }] 7 ϑὺ ΚῸ Ὁ 3 δὼ Ν δίκαιον ἐξ ἐκείνου ἐγένετο, παῖδα ἀπέδειξε τὸν Τισσα- 
,ὕ ἄς τ ἢ ᾿ ΩΝ ν ᾿ " 5 κ᾿ 

φέρνην τῇ ἀπάτῃ, φρονίμως δὲ καὶ τοὺς φίλους ἐνταῦθα 
ἔδοξε πλουτίσαι: ἐπεὶ γὰρ διὰ τὸ πολλὰ χρήματα 
εἰλῆφθαι ἀντίπροικα τὰ πάντα ἐπωλεῖτο, τοῖς μὲν φίλοις 

- “-“ ᾽ ᾿ 

προεῖπεν ὠνεῖσθαι, εἰπὼν ὅτι καταβήσοιτο ἐπὶ θάλατ- 
, φ - ταν ἐν τάχει τὸ στράτευμα κατάγων τοὺς δὲ λαφυρο- 

ῇ ."» πώλας ἐκέλευσε γραφομένους ὁπόσου τι πρίαιντο προΐ- 
᾿ , ΦῈ 3 Ν τ Ὁ , 

εσθαι τὰ χρήματα. ὥστε οὐδὲν προτέλέσαντες οἱ φίλοι 
“ , , “ “Ὁ 

αὐτοῦ οὐδὲ τὸ δημόσιον βλάψαντες πάντες παμπληθῆ 
’ " ΕΝ Ν ς ’ 5 ᾿ « 5 , 

19 χρήματα ἔλαβον. ἔτι δὲ ὁπότε αὐτόμολοι, ὡς εἰκὸς, 

20 

«ς “ 

πρὸς βασιλέα ἰόντες χρήματα ἐθέλοιεν ὑφηγεῖσθαι, καὶ 
“ 2 , ς Ὁ Ἂ " δας Ψ “ “ 

ταῦτα ἐπεμέλετο ὡς διὰ τῶν φίλων ἁλίσκοιτο, ὅπως ἅμα 
Ἁ 7 Ω Ἂ,..».5 Ἑ Ν Ν μὲν χρηματίζοιντο, ἅμα δὲ ἐνδοξότεροι γίγνοιντο. διὰ μὲν 

δὴ ταῦτα εὐθὺς πολλοὺς ἐραστὰς τῆς αὑτοῦ φιλίας ἐποιή- 

σατο. γιγνώσκων δ᾽ ὅτι ἡ μὲν πορθουμένη καὶ ἐρημου- 



20---24] ΟΝ, ΟἿΑ͂Σ, ἢ 29 
3 , μι. Ἃ , ᾿ , 7 [4 

μένη χώρα οὐκ ἂν δύναιτο πολὺν χρόνον στράτευμα φέρειν, 
, Ν 7 5 Ἃ 

ἡ δ᾽ οἰκουμένη μὲν σπειρομένη δὲ ἀέναον ἂν τὴν τροφὴν 
δ 2 , ᾽ , “Ὁ ,ὔ ἴω Ἃ παρέχοι, ἐπεμέλετο οὐ μόνον τοῦ βίᾳ χειροῦσθαι τοὺς 

- Ν ᾿Ἷ Ὁ , “ Ἁ ἐναντίους, ἀλλὰ καὶ τοῦ πρᾳότητι προσάγεσθαι. καὶ 5ι 
τ - « 

πολλάκις μὲν προηγόρευε τοῖς στρατιώταις τοὺς ἁλισ- 
ν΄ ΑΔΕ 5 - 3 5 κα 3 , 

κομένους μὴ ὡς ἀδίκους τιμωρεῖσθαι, ἀλλ᾽ ὡς ἀνθρώπους 
, ,ὔ ᾿ ς , 

ὄντας φυλάττειν, πολλάκις δὲ ὁπότε μεταστρατοπεδεύ- 
, τ 

οὐτο, εἰ αἴσθοιτο καταλελειμμένα παιδάρια μικρὰ ἐμπό- 
«Ὁ ᾿ Ν ’ Ὰ 

ρων, ἃ πολλοὶ ἐπώλουν διὰ τὸ νομίζειν μὴ δύνασθαι ἂν 
Ἷ 3 Ἁ 7 7 Ν ’ " 

φέρειν αὐτὰ καὶ τρέφειν, ἐπεμέλετο καὶ τούτων ὅπως 
,ὔ “ 2 5 Ἁ Ἂ 

συγκομίζοιντό ποι. τοῖς δ᾽ αὖ διὰ γῆρας καταλείπο- 535 
Υ , Ὁ 9 

μένοις αἰχμαλώτοις προσέταττεν ἐπιμελεῖσθαι αὐτῶν, 
[ ΄ «ς Ν [4] ἔ»" εἐ Ν , ΄ Ω 

ὡς μήτε ὑπὸ κυνῶν μήθ᾽ ὑπὸ λύκων διαφθείροιντο. ὥστε 
᾽ ,ὔ ς , -“ 3 ΝΥ 4 5 Ν δ΄ ἃ 

οὐ μόνον οἱ πυνθανόμενοι ταῦτα, ἀλλὰ καὶ αὐτοὶ οὗ ἅλι- 
’ » “-“ Ε] [4] ς ,ὔ 

σκόμενοι εὐμενεῖς αὐτῷ ἐγίγνοντο. ὁπόσας δὲ πόλεις 
, » “Ἁ ον [2] εκ “ 4 

προσαγάγοιτο, ἀφαιρῶν αὐτῶν ὅσα δοῦλοι δεσπόταις 
«ς “ “ ἤ ’ 7] 

ὑπηρετοῦσι προσέταττεν ὅσα ἐλεύθεροι ἄρχουσι πείθον- 
᾿ Ν Χ 3 [οὶ ται καὶ τῶν κατὰ κράτος ἀναλώτων τειχέων τῇ φιλαν- 

ς Ν - - 7 

θρωπίᾳ ὑπὸ χεῖρα ἐποιεῖτο. ἐπεὶ μέντοι ἀνὰ τὰ πεδία 23 
“Ὁ “ 

οὐδὲ ἐν τῇ Φρυγίᾳ ἐδύνατο στρατεύεσθαι διὰ Φαρνα- 
, ς “ 

βάζου ἱππείαν, ἔδοξεν αὐτῷ ἱππικὸν κατασκευαστέον 
3 ς Ν 4 “-“ , 

εἶναι, ὡς μὴ δραπετεύοντα πολεμεῖν δέοι αὐτόν. τοὺς 
9 Ις “ .“ “» 

μὲν οὖν πλουσιωτάτους ἐκ πασῶν τῶν ἐκεῖ πόλεων 
΄ -" , “ 7 ἵ ἱπποτροφεῖν κατέλεξε. προεῖπε δέ, ὅστις παρέχοιτο 3. 
“ “ " , ς οι Ν νὰν 
ἵππον καὶ ὅπλα καὶ ἄνδρα δόκιμον, ὡς ἐξέσοιτο αὐτῷ 

᾿ , ι “Ὁ " “ μὴ στρατεύεσθαι: καὶ ἐποίησεν οὕτως ἕκαστον προ- 
“ “- ῇ “ θύμως ταῦτα πράττειν, ὥσπερ ἄν τις τὸν ὑπὲρ αὑτοῦ 

᾽ “ ͵ 

ἀποθανούμενον προθύμως μαστεύοι. ἔταξε δὲ καὶ πό- 
"] Φ ΄ Ν ς 7 

λεις, ἐξ ὧν δέοι τοὺς ἱππέας παρασκευάζειν, νομίζων ἐκ 
»“ ΄ ’ ΄ ε] Ἁ ᾿ 7 ͵ 

τῶν ἱπποτρόφων πόλεων εὐθὺς καὶ φρονηματίας μά- 
λ 8: 5 “» φ “ ΄ ΡΞ, ν ᾽ 

λιστα ἂν ἐπὶ τῇ ἱππικῇ γενέσθαι. καὶ τοῦτ᾽ οὖν ἀγασ- 
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Ὁ ξὸ Ὁ “Ἷ , δ᾽ Ὁ Ν » - 

τῶς ἔδοξε πρᾶξαι, ὅτι κατεσκεύαστο τὸ ἱππικὸν αὐτῷ 
ἜΞΙ, Ν Ἰθὺ 5 ͵ Φ Ά, » ΄ εἰ οὗ Ν » 25 καὶ εὐθὺς ἐρρωμένον ἣν καὶ ἐνεργόν. ἐπειδὴ δὲ ἔαρ 

Ὰ Ἷ , “Ὁ ἣν 

ὑπέφαινε, συνήγαγε πᾶν τὸ στράτευμα εἰς "Εφεσον᾽ 
᾿] - Ν Ν ϑ Ν , 3 ε Ν ΄-“ 

ἀσκῆσαι δὲ καὶ αὐτὸ βουλόμενος ἄθλα προὔθηκε καὶ ταῖς 
ς “. Ἧ “4 4 ς “ ἱππικαῖς τάξεσιν, ἥτις κράτιστα ἱππεύοι, καὶ ταῖς ὅπλι- 

“ “ ἥ , - τικαῖς, ἥτις ἄριστα σωμάτων ἔχοι: καὶ πελτασταῖς δὲ 
᾿ τῷ ἊΝ, »» 

καὶ τοξόταις ἄθλα προὔθηκεν, οἵτινες κράτιστοι τὰ 
, , ͵] Α “Ὁ 

προσήκοντα ἔργα φαίνοιντο. ἐκ τούτου δὲ παρῆν ὁρᾶν 
Ν Ν 7 εὟ “- ι} »“ 

τὰ μὲν γυμνάσια μεστὰ τῶν ἀνδρῶν γυμναζομένων, τὸν 
, Ψ ᾿φ 7 

δὲ ἱππόδρομον ἱππέων ἱππαζομένων, τοὺς δὲ ἀκοντιστὰς 
Ν Ν ΙΑ ϑ3... πὶ Ψ (Ὁ 34, Ν᾿ ἈΓ  λ 

0 καὶ τοὺς τοξότας ἐπὶ στόχον ἱέντας. ἀξίαν δὲ καὶ ὅλην 
Χ , 3 Φ Θ' 7 }] , “ Ν 5 Ν 

τὴν πόλιν ἐν ἣ ἣν θέας ἐποίησεν. ἥ τε γὰρ ἀγορὰ 
53 Ν Υ̓ ΔΝ 

μεστὴ ἢν παντοδαπῶν καὶ ὅπλων καὶ ἵππων ὠνίων, οἵ 
᾿ Ν ς ᾽ Ἁ ς -“ ᾿ 

τε χαλκοτύποι καὶ οἱ τέκτονες καὶ οἱ σιδηρεῖς καὶ οἱ 
- ἴω ῇ ἈΠ 

σκυτεῖς καὶ οἱ γραφεῖς πάντες πολεμικὰ ὅπλα κατε- 
, , ἢ “Δ ᾿ ’ 7 

σκεύαζον. ὥστε τὴν πόλιν ὄντως ἂν ἡγήσω πολέμου 
ἰοὺ  φ 5 , ᾿] “ 

2] ἐργαστήριον εἶναι. ἐπερρώσθη δ᾽ ἄν τις κἀκεῖνο ἰδών, 
3 “ Ν α 5 ΚΝ Ὰ ΧΝ Ν " 
Αγησίλαον μὲν πρωτον, ἐπείτα ὃὲ καὶ τοὺς ἄλλους 

͵ τὰ Ἵ 3 Ν “ 

στρατιώτας ἐστεφανωμένους τε ὅπου ἀπὸ τῶν γυμνα- 
᾿ 4 "» ΝΥ : θέ εὗ ΄ “ ΑΙ 7 ὃ 

σίων ἴοιεν καὶ ἀνατιθέντας τοὺς στεφάνους τῇ ᾿Αρτέμιδι. 
Ω͂ ᾿ " ὃ Ν ᾿ 7 Ἁ δὲ 3 “- 

ὅπου γὰρ ἄνδρες θεοὺς μὲν σέβοιεν, πολεμικὰ δὲ ἀσκοῖεν, 
Ἂ “Ὁ ϑ » ΕΔ 5 ἴω ’ 

πειθαρχίαν δὲ μεέλετῷεν, πῶς οὐκ εἰκὸς ἐνταῦθα πάντα 
ἣν, 9. 7] 5 Ὁ ἢ 5 . “ δὲ Ν Ν 28 μεστὰ ἐλπίδων ἀγαθῶν εἶναι; ἡγούμενος δὲ καὶ τὸ 

“ “Ὁ ͵ , Ἀ 5 “Ὁ Ν 

καταφρονεῖν τῶν πολεμίων ῥώμην τινὰ ἐμβαλεῖν πρὸς 
-“ “ Ν ς Ν Ὁ Ὁ τὸ μάχεσθαι προεῖπε τοῖς κήρυξι τοὺς ὑπὸ τῶν λῃστῶν 

᾿ “ ἐφ χ 53 

ἁλισκομένους βαρβάρους γυμνοὺς πωλεῖν. ὁρῶντες οὖν 
ε “Ὁ Ν Ν ὃ Ν Ν᾿ δέ 2 ὃ “ θ 

οἱ στρατιῶται λευκοὺς μὲν διὰ τὸ μηδέποτε ἐκδύεσθαι, 
Ν 5 5 κ᾿: ι ὦ 

πίονας δὲ καὶ ἀπόνους διὰ τὸ ἀεὶ ἐπ᾿ ὀχημάτων εἶναι, 
3 ᾿ Ν 7 ΝῚ , ΓΝ » Ν δέ 

ἐνόμισαν μηδὲν διοίσειν τὸν πόλεμον ἢ εἰ γυναιξὶ δέοι 
ἴω ἴω “ ’ «ς μάχεσθαι. προεῖπε δὲ καὶ τοῦτο τοῖς στρατιώταις ὡς 

, 5 Ν ἢ , Ἂ"Ὁ 

εὐθὺς ἡγήσοιτο τὴν συντομωτάτην ἐπὶ τὰ κράτιστα τῆς 
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, “Α δ΄. Κ  .ἝΤ ᾿Ἷ Ι͂ χώρας, ὅπως αὐτόθεν αὐτῷ τὰ σώματα καὶ τὴν γνώμην 

, 

παρασκευάζοιντο ὡς ἀγωνιούμενοι. ὁ μέντοι Τισσαφέρνης 39 
“ ᾿ δ , Ε) Ν ὁ ’ 3 

ταῦτα μὲν ἐνόμισε λέγειν αὐτὸν πάλιν βουλόμενον ἐξα- 
Ἂ 3 Σ Χ “- Μὰ 3 - , 

πατῆσαι, εἰς Καρίαν δὲ νῦν τῷ ὄντι ἐμβαλεῖν. τό τε 
, 

οὖν πεζὸν καθάπερ τὸ πρόσθεν εἰς Καρίαν διεβίβασε 

καὶ τὸ ἱππικὸν εἰς τὸ Μαιάνδρου πεδίον κατέστησεν. 
ὁ δὲ ᾿Αγησίλαος οὐκ ἐψεύσατο, ἀλλ᾽ ὥσπερ προεῖπεν 
εὐθὺς ἐπὶ τὸν Σαρδιανὸν τόπον ἐχώρησε καὶ τρεῖς μὲν 
« ͵7ὔ » 2 “ , , “ Ἄ, Ν 

ἡμέρας δι’ ἐρημίας πολεμίων πορευόμενος ποχλὰ τὰ 
» ΄ " “ - Β “Ὁ Ν ς “ ἐπιτήδεια τῇ στρατιᾷ παρεῖχε: τῇ δὲ τετάρτῃ ἡμέρᾳ 
-ξ 6 -“ , - [4] “ ἧκον οἱ τῶν πολεμίων ἱππεῖς. καὶ τῷ μὲν ἄρχοντι τῶν 30 

ἢ 3 
σκευοφόρων εἶπεν ὁ ἡγεμὼν διαβάντι τὸν Ἰ]Πακτωλὸν 

Ν 

ποταμὸν στρατοπεδεύεσθαι. αὐτοὶ δὲ κατιδόντες τοὺς 
“ ς ’ 5 , 3 ὔ ᾽ «ς Ν 

τῶν ᾿Ελλήνων ἀκολούθους ἐσπαρμένους καθ᾽ ἁρπαγὴν 
Ἀ ες “ 3 7 3 ΄ γί ο, ,ὔ 

πολλοὺς αὐτῶν ἀπέκτειναν. αἰσθόμενος δὲ ὁ ᾿Αγησίλαος 
-“ εὐ ᾿ ς Ζ ςε 3 3 7 «ς 

βοηθεῖν ἐκέλευσε τοὺς ἱππέας. οἱ δ᾽ αὖ Πέρσαι, ὡς 
᾽." }Ὶ 

εἶδον τὴν βοήθειαν, ἠθροίσθησαν καὶ ἀντιπαρετάξαντο 
, “ ᾿ “ , 5 Ν ' . ΄ παμπληθέσι τῶν ἱππέων τάξεσιν. ἔνθα δὴ ὁ ᾿Αγησί- 8ι 

, 7 - εἰ " 

λαος γιγνώσκων ὅτι τοῖς μὲν πολεμίοις οὔπω παρείη 
Ἁ ΄ - Ν ἴα 

τὸ πεζόν, αὐτῷ δὲ οὐδὲν ἀπείη τῶν παρεσκευασμένων, 

καιρὸν ἡγήσατο μάχην συνάψαι, εἰ δύναιτο. σφαγιασά- 
Ξ φ 

μενος οὖν τὴν μὲν φάλαγγα εὐθὺς ἢἣγεν ἐπὶ τοὺς ἀντιτε- 
ταγμένους ἱππέας, ἐκ δὲ τῶν ὁπλιτών ἐκέλευσε τὰ δέκα 
᾽ ᾽ ΄ “ ς ’ » -“ -“ Ἁ ΄-“, 3 

ἀφ᾽ ἥβης θεῖν ὁμόσε αὐτοῖς, τοῖς δὲ πελτασταῖς εἶπε 
Π » , »"“ »"» 

δρόμῳ ὑφηγεῖσθαι παρήγγειλε δὲ καὶ τοῖς ἱππεῦσιν 

ἐμβάλλειν, ὡς αὐτοῦ τε καὶ παντὸς τοῦ στρατεύματος 
΄ 7] ἊὉ 

ἑπομένου. τοὺς μὲν δὴ ἱππέας ἐδέξαντο οἱ ἀγαθοὶ τῶν 32 
Περσῶν ἐπειδὴ δὲ ἅμα πάντα τὰ δεινὰ παρῆν ἐπ᾽ 

, “ “ “ αὐτούς, ἐνέκλιναν, καὶ οἱ μὲν αὐτῶν εὐθὺς ἐν τῷ ποταμῷ 
" ΄ δ Ν᾿ “ , ἔπεσον, οἱ δὲ ἄλλοι ἔφευγον. οἱ δὲ “Ἕλληνες ἑπόμενοι 

΄ ΄ Ἀ ν᾽ »“ ς 

αἱροῦσι καὶ τὸ στρατόπεδον αὐτῶν. καὶ οἱ μὲν πελ- 
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Ν τ ὦ 5 τες ον, Ὲ ᾿ ἼΡΜΗΝ. πρὸ ὶ τασταὶ ὥσπερ εἰκὸς ἐφ᾽ ἁρπαγὴν ἐτρέποντο' ὁ δὲ 

3 , ΄ Αγησίλαος ἔχων κύκλῳ πάντα καὶ φίλια καὶ πολέμια 
«ς , 

88 περιεστρατοπεδεύσατο. ὡς δὲ ἤκουσε τοὺς πολεμίους 
, Ἁ ᾿ 5 ἊὉ 9 ΄ “ 

ταράττεσθαι διὰ τὸ αἰτιᾶσθαι ἀλλήλους τοῦ γεγενη- 
, 54Δ.λ Ψ 3. ᾿ ὃ 5 -φῳ(Ἃφ Ὁ, Ἀ, Ε μένου, εὐθὺς ἦγεν ἐπὶ Σάρδεις. κἀκεῖ ἅμα μὲν ἔκαιε 

Ν 4 καὶ ἐπόρθει τὰ περὶ τὸ ἄστυ, ἅμα δὲ καὶ κηρύγματι 
2 , Ν .. 3 , ͵ ς Ἀ ἐδήλου τοὺς μὲν ἐλευθερίας δεομένους ὡς πρὸς σύμμαχον 

“ , “ “- αὐτὸν παρεῖναι" εἰ δέ τινες τὴν ᾿Ασίαν ἑαυτῶν ποιοῦν- 
ται, πρὸς τοὺς ἐλευθεροῦντας διακρινομένους ἐν ὅπλοις 

ρ΄ ᾿4 5 οΥ Ὁ ’ 3 [Ὰ] 8ι παρεῖναι. ἐπεὶ μέντοι οὐδεὶς ἀντεξήει, ἀδεῶς δὴ τὸ ἀπὸ 
Ἀ ΄ '᾿ ΣΝ 

τούτου ἐστρατεύετο, τοὺς μὲν πρόσθεν προσκυνεῖν" Εἰλλη- 
ΕῚ 7 ε Γ ᾽ δ.ι9 Φ «ς 4 

νᾶς ἀναγκαζομένους ὁρῶν τιμωμένους ὑφ᾽ ὧν ὑβρίζοντο, 
Ἁ 3 3 [᾿] Ν ἴω Ὁ ΄“ 

τοὺς δ᾽ ἀξιοῦντας καὶ τὰς τῶν θεῶν τιμὰς καρποῦσθαι, 
’ ᾿ “Ὁ 

τούτους ποιήσας μηδ᾽ ἀντιβλέπειν τοῖς “ἄλλησι δύνασθαι, 
χ καὶ τὴν μὲν τῶν φίλων χώραν ἀδήωτον παρέχων, τὴν δὲ 

Α Ἵ ᾿΄ Ρ, Ὁ ἴι 

τῶν πολεμίων οὕτω καρπούμενος, ὥστε ἐν δυοῖν ἐτοῖν 
πλέον τῶν ἑκατὸν ταλάντων τῷ θεῷ ἐν Δελφοῖς δεκάτην 

ἃ ἊΣ Ν ἢ Ἂ ἷ , 35 ἀποθῦσαι. ὁ μέντοι ἸἹ]ερσῶν βασιλεύς, νομίσας Τισσα- 

φέρνην αἴτιον εἶναι. τοῦ κακῶς φέρεσθαι τὰ ἑαυτοῦ, 
ἐἢ θ , 7 3 , 5 “ Ν ’ὔ 

ιθραύστην καταπέμψας ἀπέτεμεν αὐτοῦ τὴν κεφαλὴν. 
΄“ Ν ,Ν ΄ , Ψ 

μετὰ δὲ τοῦτο τὰ μὲν τῶν βαρβάρων ἔτι ἀθυμότερα 
3. τῷ Ν Ν , Ἁ 2 , 3 ἈΝ 

ἐγένετο, τὰ δὲ ᾿Αγησίλάου πολὺ ἐρρωμενέστερα. ἀπὸ 
Ἶ Ἂ Ν [ω] 5 ’ ᾿ς ΄ 

πάντων γὰρ τῶν ἐθνῶν ἐπρεσβεύοντο περὶ φιλίας, πολ- 
Ν Χ Ν 2 7 Ν 8. 5} - λοὶ δὲ καὶ ἀφίσταντο πρὸς αὐτὸν ὀρεγόμενοι τῆς ἐλευ- 

υο , 3 Ν Ἁ 

θερίας, ὥστε οὐκέτι “Ελλήνων μόνον ἀλλὰ καὶ βαρ- 
͵ Ἂ Ἃ, ἘΣ ἘΣ " ! , 

86. βάρων πολλῶν ἡγεμὼν ἦν ὁ ᾿Αγησίλαος. ἀξιόν γε 
Ν ἈΝ » ἴω ς [ἃ " θ 5 »“ὍῪἯἨ. ὦ 

μὴν καὶ ἐντεῦθεν ὑπερβαλλόντως ἄγασθαι αὐτοῦ, Ὁστις 
[ο “ ! Ὰ 

ἄρχων μὲν παμπόλλων ἐν τῇ ἠπείρῳ πόλεων, ἄρχων δὲ 
’ Ν Ἁ Ἂ 

καὶ νήσων, ἐπεὶ καὶ τὸ. ναυτικὸν προσῆψεν αὐτῷ ἡ 
7 ᾽ ’ δὲ ἊΝ δ , Ν ὃ Ἂ δ᾽ 

πόλις, αὐξανόμενος ὃὲ καὶ εὐκλείᾳ καὶ δυνάμει, παρὸν 
δ) ὦ - ἃ 93 ων Ἂ “ 2 , 

αὐτῷ πολλοῖς καὶ ἀγαθοῖς χρῆσθαι ὅ, τι ἐβούλετο, 
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ἈΝ ᾿Ὶ , Ν , 2 Ἃ Ἀκ 3 , 

πρὸς δὲ τούτοις τὸ μέγιστον, ἐπινοῶν καὶ ἐλπίζων κατα- 
ὺ ’ 

λύσειν τὴν ἐπὶ τὴν “Ελλάδα στρατεύουσαν πρότερον 
᾽ ιν ΡΗ ἘΣ « ΠΝ ᾿. , 3 6 ᾽ 3.“ α Νὰ ἀρχὴν ὅμως ὑπ᾽ οὐδενὸς τούτων ἐκρατήθη, ἀλλ᾽ ἐπειδὴ 

“ Ὁ “ 7 
ἦλθεν αὐτῷ ἀπὸ τῶν οἴκοι τελῶν βοηθεῖν τῇ πατρίδι, 

ἐπείθετο τῇ πόλει οὐδὲν διαφερόντως ἢ εἰ ἐν τῷ ἐφορείῳ πεί Π) . ρ ω) ΐ βειᾷ 
, Ά Ν ᾿ὰ , » 

ἔτυχεν ἑστηκὼς μόνος παρὼ τοὺς πέντε, μάλα ἔνδηλον 
- [4] Υ͂ 3 ᾿ς [4] 

ποιῶν ὡς οὔτε ἂν πᾶσαν τὴν γῆν δέξαιτο ἀντὶ τῆς πατρί- 
΄ 3 Ν Ἂ 5 7 [ ! 

δος οὔτε τοὺς ἐπικτήτους ἀντὶ τῶν ἀρχαίων φίλων οὔτε 
᾿] 8, Ἀ 5 Ἵ ὃ 7 ὃ “Ὁ ΩΝ ““ ὃ , εἿ αἰσχρὰ καὶ ἀκίνδυνα κέρδη μᾶλλον ἢ μετὰ κινδύνων τὰ 

Ν Ν , “ ε ,ὔ ΜΕΝ. ΓΝ ΜΕ] ἌΡ καλὰ καὶ δίκαια. ὅσον γε μὴν χρόνον ἐπὶ τῇ ἀρχῇ ἔμεινε 31 
-“ τ ᾽ 7 7, Ν ἊΝ Ἂν Ψ ῇ 

πῶς οὐκ ἀξιεπαίνου βασιλέως καὶ τοῦτ᾽ ἔργον ἐπεδείξατο, 
,.Ὅ΄ ͵ “ ὅστις παραλαβὼν πάσας πόλεις ἐφ᾽ ἃς ἄρξων ἐξέπλευσε 

[ Χ 
στασιαζούσας διὰ τὸ τὰς πολιτείας κινηθῆναι, ἐπεὶ 
Ρ] “ “ Φ “ “ΨΙ͂. ᾽ ᾿ “ Φ. Ἂ 

Αθηναῖοι τῆς ἀρχῆς ἔληξαν, ἐποίησεν ὥστ᾽ ἄνευ φυγῆς 
΄ 5 Ν ἴω «ς ἰ "4 

καὶ θανάτων, ἕως αὐτὸς παρῆν, ὁμονόως πολιτευομένας 
Ν , " “ ς καὶ εὐδαίμονας τὰς πόλεις διατελέσαι ; τουγαροῦν οἱ ἐν 38 

“ΣΙ, ἠ 5 Θ Ἷ , 5 Ν Χ (ἢ 

τῇ Ασίᾳ “Ἕλληνες οὐχ ὡς ἄρχοντος μόνον ἀλλὰ καὶ ὡς 
κ ᾽ 5 -“ “ 

πατρὸς καὶ ἑταίρου ἀπιόντος αὐτοῦ ἐλυποῦντο. καὶ 
, , Ἵ 

τέλος ἐδήλωσαν ὅτι οὐ πλαστὴν τὴν φιλίαν παρείχοντο. 

ἐθελού ῦν αὐτῷ βοήθ ) Λακεδαί ἐλούσιοι γοῦν αὐτῷ συνεβοήθησαν τῇ Λακεδαίμονι, 
΄ ᾿ς Ἵ ᾽ “ ΄ 

καὶ ταῦτα εἰδότες ὅτι οὐ χείροσιν ἑαυτῶν δεήσοι μα- 
“ ᾿ ἃ . ψ Ὦ 7 ἕ “ , 

χεσθαι. τῶν μὲν δὴ ἐν τῇ ᾿Ασίᾳ πράξεων τοῦτο τέλος 
, 

ἐγένετο. 
Ν χω 

Διαβὰς δὲ τὸν “Ἑλλήσποντον ἐπορεύετο διὰ τῶν 2 
᾿] ΄σ " - Ἦὔὕ ξ 7 “Ὁ ΄-“ ΄ Ξ 

αὐτῶν ἐθνῶν ὧνπερ ὁ ἸἹ]έρσης τῷ παμπληθεῖ στόλῳ 
φι, ἊΝ ςε , 

καὶ ἣν ἐνιαυσίαν ὁδὸν ὁ βάρβαρος ἐποιήσατο, ταύτην 
»" ᾿ 7 ς 

μεῖον ἢ ἐν μηνὶ κατήνυσεν ὁ ᾿Αγησίλαος. οὐ γὰρ ὡς 
ε “ “- 

ὑστερήσειε τῆς πατρίδος προεθυμεῖτο. ἐπεὶ δὲ ἐξαμεί- τῷ 

ψας Μακεδονίαν εἰς Θετταλίαν ἀφίκετο, Λαρισαῖοι μὲν 
Ν , κ “- ᾿ " ͵ καὶ Κραννώνιοι καὶ Σκοτουσσαῖοι καὶ Φαρσάλιοι σύμ- 

μᾶχοιν ὄντες Βοιωτοῖς καὶ πάντες δὲ Θετταλοί, πλὴν 

Η. Χ. 3 
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[π 5 [.] “ “ “ 5 3 ’ 

ὅσοι αὐτῶν φυγάδες τότε ὄντες ἐτύγχανον, ἐκακούργουν 
Ὁ ς , Ν 

οὗτοι ἐφεπόμενοι. ὁ δὲ τέως μὲν ἦγεν ἐν πλαισίῳ τὸ 
΄ « ,ὔ ἣ , 

στρώτευμα, τοὺς ἡμίσεις μὲν ἔμπροσθεν, τοὺς ἡμίσεις 

νη. 5... ΠΩ ΝΣ ΕΠ Ἂο ε , πο Ὑ  ΥΕ ΚΕΥ, Ν 

δὲ ἐπ᾽ οὐρὰν ἔχων τῶν ἱππέων᾽ ἐπεὶ δ᾽ ἐκώλυον τῆς 
δ. ἢ ς ἂν σἂν , ξεν. 8Ν 

πορείας αὐτὸν οἱ Θετταλοὶ ἐπιτιθέμενοι τοῖς ὄπισθεν, 
», Ἤ 5» Ν Ν “ 

παραπέμπει ἐπ οὐρὰν καὶ τὸ ἀπὸ τοῦ προηγουμένου 
’ ε 

στρατεύματος ἱππικὸν πλὴν τῶν περὶ αὑτόν. ὡς δὲ 
, ν ϑ ς 

παρετάξαντο ἀλλήλοις, οἱ μὲν Θετταλοί, νομίσαντες οὐκ 

2 [ο 3 Ν Ν ς “ 

ἐν καλῷ εἶναι πρὸς τοὺς ὁπλίτας ἱππομαχεῖν, στρέ- 
᾿ς 5 ᾽ ιΥ 

ψαντες βάδην ἀπεχώρουν᾽ οἱ δὲ μάλα σωφρόνως ἐφεί- 

Ν Ἄ ἜΧΩΝ μ «Ὁ ς “ « 

ποντο. γνοὺς δὲ ὁ ᾿Αγησίλαος ἃ ἑκάτεροι ἡμάρτανον 
, Ἄ 3 τ 4 Ν 7 ᾽ ΄ 6 ᾽ 

παραπέμπει τοὺς ἀμῷ αὑτὸν μάλ᾽ εὐρώστους ἱππέας, 
Ι - 

καὶ κελείει τυῖς τε ἄλλοις. παραγγέλλειν καὶ αὐτοὺς 

ἈΑΡΝ Τὰ " , ἴω ᾽ -“ 

διώκειν κατὰ κράτος καὶ μηκέτι δοῦναι αὐτοῖς ἀναστρο- 
ς 5 ͵ 

φήν. οἱ δὲ Θετταλοὶ ὡς εἶδον παρὰ δόξαν ἐλαυνοντᾶς, 

ς Ἀ 5. κ'. ΕΟ] » ς ΕΥ Ἢ Π " 

οἱ μὲν αὐτῶν οὐδ᾽ ἀνέστρεψαν, οἱ δὲ καὶ ἀναστρέφειν 

᾿"- 
“ « , 

πειρώμενοι πλαγίους ἔχοντες τοὺς ἵππους ηλίσκοντο. 

Πολύχαρμος μέντοι ὁ Φαρσάλιος ἱππαρχῶν. ἀνέστρεψέ 
Ν “ 3 ᾿ ᾿, Φ 

τε καὶ μαχόμενος σὺν τοῖς ἀμφ αὑτὸν ἀποθνήσκει. ὡς δὲ 

“Ὁ 
ΑΥ̓ ᾿ λους , Ἰ « ᾿] , 

τοῦτο ἐγένετο, φυγὴ γίγνεται ἐξαισία᾽ ὥσθ᾽ οἱ μὲν ἀπεέ- 

- ὉΡΝ . , , 

θνησκον αὐτῶν, οἱ δὲ καὶ ζῶντες ἡλίσκοντο. ἔστησαν 

, 5 3 Ι Ά ἂν, .5... ἃ, “Ὁ Ἢ ἴω ΄ 

δ᾽ οὖν οὐ πρόσθεν πρὶν ἢ ἐπὶ τῷ ὁρεῖ τῷ Ναρθακίῳ 

ΞΕ Ν μ Ν ιν ε 5 ἣ ἥ 

ἐγένοντο. καὶ τότε μὲν δὴ ὁ Αγησίλαος τρόπαιον τε 

᾽ ; ᾿ ᾿ Ν ὙΦ . ς. κα 

ἐστήσατο μεταξὺ Τἱραντὸς καὶ Ναρθακίου" καὶ αὐτου 

, ξ [4] Μ “ Χ ͵ 

κατέμεινε μάλα ἡδόμενος τῷ ἔργῳ, ὁτι τοὺς μεγιστον 
ἴω ᾿- χ Ν το 2 Ἂ, ,) 

φρονοῦντας ἐφ᾽ ἱππικῇ ἐνενικήκει σὺν ᾧ αὑτὸς ἐμηχανη- 

ς [ο “Ἃ ϑυυδ , « Ι͂ δ 9 “" Ν 

σατο ἱππικῷ. τῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ ὑπερβάλλων τὰ ἈΑχαϊκα 
Ὁ Ν “ 

τῆς Φθίας ὄρη τὴν λοιπὴν ἤδη πᾶσαν διὰ φιλίας ἐπο- 

, » Ν Β Δ. Ὁ δὰ ὴ0 δὴ ᾽ Ἵ 

ρεύθη εἰς τὰ Βοιωτῶν ὅρια. ενταυσα οὴ ἀντιτεταγμέ- 

ἐν Ν 
᾽ ͵ : 

νους εὑρὼν Θηβαίους, ᾿Αθηναίους, ᾿Αργείους, Κορινθιους, 
ῇ 

9 7 " 

Αἰνιᾶνας, Εὐβοέας καὶ Λοκροὺς ἀμφοτέρους οὐδὲν ἐμέλ- 



6-- το] που πρ τῷ ΚᾺΡ 71 88 
᾽ “ “ 3 

λησεν, ἀλλ᾽ ἐκ τοῦ φανεροῦ ἀντιπαρέταττε, Λακεδαι- 
»» Ψ Ὁ ᾽ “ Δ μονίων μὲν ἔχων μόραν καὶ ἥμισυ, τῶν δ᾽ αὐτόθεν 

’ 3 . 7 ’ ’ ϑν ἣν 

συμμάχων Φωκέας καὶ ᾿Ορχομενίους μόνους, τὸ τ ἄλλο 
“ ᾽ “ , 

στράτευμα ὕπερ ἠγάγετο αὐτός. καὶ οὐ τοῦτο λέξων 1 
“4 ς ᾿ Χ δι, Κ᾿ Χ Χ , » ἔρχομαι, ὡς πολὺ μὲν ἐλάττους πολὺ δὲ χείρονας ἔχων 
“ ἶν Γτ ᾿ κα , ᾽ , , ᾽ 
ὅμως συνέβαλεν" εἰ γὰρ ταῦτα λέγοιμι, ᾿Αγησίλαόν τ 

ἴω Χ ἊὉ ἄν μοι δοκῶ ἄφρονα ἀποφαίνειν καὶ ἐμαυτὸν μώρον, 
3 -“ Ἂ ῇ 

εἰ ἐπαινοίην τὸν περὶ τῶν μεγίστων εἰκῆ κινδυνεύοντα" 
ε ἴω “ “- “ ϑΟΟΝ ἀλλὰ μᾶλλον τάδ᾽ αὐτοῦ ἄγαμαι, ὅτι πλῆθος τε οὐδὲν 

“-“ ων ᾿ “ ΄ μεῖον ἢ τὸ τῶν πολεμίων παρεσκευάσατο ὥπλισέ τε 
“ ς 4 Χ , “ Χ Ἂ Ψ 

οὕτως, ὡς ἅπαντα μὲν χαλκόν, ἅπαντα δὲ φοινικᾶ φαί- 
δ ᾿ νεσθαι᾿ ἐπεμελήθη δ᾽ ὅπως οἱ στρατιῶται τοὺς πόνους 8 

’ ᾿ ’ 

δυνήσοιντο ὑποφέρειν᾽ ἐνέπλησε δὲ καὶ φρονήματος τὰς 
- ᾿ 5 “ 7 

ψυχὰς αὐτῶν ὡς ἱκανοὶ εἶεν πρὸς οὕστινας δέοι μάχεσ- 
θαι ἔτι δὲ φιλονεικίαν ἐνέβαλε πρὸς ἀλλήλους τοῖς 

᾽ ᾿] - [{ ᾿ “ Ἄ 

μετ᾽ αὐτοῦ ὅπως ἕκαστοι αὐτῶν ἄριστοι φαίνοιντο. 
Χ “ ,ὔ ξ [2] 

ἐλπίδων γε μὴν πάντας ἐνέπλησεν ὡς πᾶσι πολλὰ 
᾽» Ἁ » ᾿] » 5 Ν , ἔ 2 

κἀγαθὰ ἔσοιτο, εἰ ἀνδρες ἀγαθοὶ γίγνοιντο, νομίζων ἐκ 
“ , ἴω 

τῶν τοιούτων ἀνθρώπους προθυμότατα τοῖς πολεμίοις 
΄ κ 7 ᾽ μι ͵ , Ν 

μάχεσθαι. καὶ μέντοι οὐκ ἐψεύσθη. διηγήσομαι δὲ 9 
, Ν , ᾽ [2] 

καὶ τὴν μάχην᾽ καὶ γὰρ ἐγένετο οἵαπερ οὐκ ἄλλη τῶν 
᾽ ς “ κ - 

ἐφ᾽ ἡμῶν. συνήεσαν μὲν γὰρ εἰς τὸ κατὰ Κορώνειαν 
, ς “ [ο͵ 

πεδίον οἱ μὲν σὺν ᾿Αγησιλάῳ ἀπὸ τοῦ Κηφισοῦ, οἱ δὲ 
σὺν τοῖς Θηβαίοις ἀπὸ τοῦ “᾿ὡλικῶνος. ἑώρων δὲ τάς 

, ᾽ 

τε φάλαγγας ἀλλήλων μάλα ἰσομάχους, σχεδὸν δὲ καὶ 
Ε. ΚΟ “ 3 ΄ “ ᾽ “ 3 ΝΑ Δ’ 8 7 

οἱ ἱππεῖς ἦσαν ἑκατέρων ἰσοπληθεῖς. εἶχε δὲ ὁ ᾿Αγησί- 
Ν Ν Ν “ ω 

λαος μὲν τὸ δεξιὸν τοῦ μεθ᾽ ἑαυτοῦ, ᾿Ορχομένιοι δὲ 
ἔσχατοι ἦσαν αὐτῷ τοῦ εὐωνύμου. οἱ δ᾽ αὖ Θηβαῖ χ ῆ ῷ τ μου. αὖ Θηβαῖοι 

᾽ Α Ἀ Ἀ 3 ᾿] » ᾽ Ε] "»" ΝΥ ἂς 

αὐτοὶ μὲν δεξιοὶ ἦσαν, ᾿Αργεῖοι δ᾽ αὐτοῖς τὸ εὐώνυμον 
3 , , ᾿ 3 . 

εἶχον. συνιόντων δὲ τέως μὲν σιγὴ πολλὴ ἦν ἀπ᾽ ἀμ- τὸ 
,ὔ ὃ ξ΄ ,ὔ Ἀ » -" ᾿] 7 [2 7 

φοτέρων᾽ ἡνίκα δὲ ἀπεῖχον αλλήλων ὅσον στάδιον, 

κι ἰχωμ". 
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: 7 ς - , δ, οὖ ῇ ς 
ἀλαλάξαντες οἱ Θηβαῖοι δρόμῳ ὁμόσε ἐφέροντο. ὡς 
δὲ [2 Μ᾿ 40 5, ῇ 5 2 (ὃ 2 δ ἐ τριῶν ἔτι πλέθρων ἐν μέσῳ ὄντων ἀντεξέδραμον ἀπὸ 

ας ἢ - , ΟῚ 11 τῆς Αγησιλάου φάλαγγος ὧν ᾿Ηριππίδας ἐξενάγει. ἦσαν 
2 - ο 7 ν 

δ᾽ οὗτοι τῶν τε ἐξ οἴκου αὐτῷ συστρατευσαμένων καὶ 
“ β ᾿ “ Α ἐς τῶν Κυρείων τινὲς καὶ ἤζωνες δὲ καὶ Αἰολεῖς καὶ ᾿λλη- 

᾽ , τ σπόντιοι ἐχόμενοι. καὶ πάντες οὗτοι τῶν συνεκδρα- 
ζ΄. Ζ Ν , ΄ 

μόντων τε ἐγένοντο καὶ εἰς δόρυ ἀφικόμενοι ἐτρέψαντο 
ἃ θ᾽ ς ᾿Α 3 “Ὁ , ᾿] δέ Χ 

τὸ καθ᾽ ἑαυτούς. ᾿Αργεῖοι μέντοι οὐκ ἐδέξαντο τοὺς 
᾽ 5.2 “ 9 » ν κ ψι 
ἀμφ᾽ ᾿Αγησίλαον, ἀλλ᾽ ἔφυγον ἐπὶ τὸν ᾿Ελικῶνα. κἀν- 

ἊᾺ ς ἥ Ἂ ὦ , Ν ταῦθα οἱ μέν τινες τῶν ξένων ἐστεφάνουν ἤδη τὸν 
᾽ , τ 7] ᾽ ῇ κω Ν 

Αγησίλαον, ἀγγέλλει δέ τις αὐτῷ ὅτι Θηβαῖοι τοὺς 
2 ᾿, ἢ 53 “ “4 ᾿] ῇ Ν Ὀρχομενίους διακόψαντες ἐν τοῖς σκευοφόροις εἰσί, καὶ 
ς δ 34.λ : Ἴ Ν , 4 3. ε9 2 ΕΑ ᾿ ὁ μὲν ευθὺς ἐξελίξας τὴν φάλαγγα ἦγεν ἐπ᾽ αὐτούς" οἱ 
δ᾽ δ᾽ Θ “ ς 9, Ν ζ Χ ο Ἢ αὖ Θηβαῖοι ὡς εἶδον τοὺς συμμάχους πρὸς τῷ ἔλι- 

Ἂ , “ Ν Χ ε κῶνι πεφευγότας, διαπεσεῖν βουλόμενοι πρὸς τοὺς ἑαυ- 
΄-“ 5 ῇ 5» ᾿, 5 ἴω Ν ᾿] " ᾿] 5) τῶν ἐχώρουν ἐρρωμένως. ἐνταῦθα δὴ ᾿Αγησίλαον ἀν- 

΄- Ν »Μ : “-“ 3 , 9 7 ΡΛ 4 δρεῖον μὲν ἔξεστιν εἰπεῖν ἀναμφιλόγως, οὐ μέντοι εἵλετό 
δ. Ἢ ἢχᾷ τῶν σαὶ ᾿ δὲ οἷν , Αἷ ὃ γε τὰ ἀσφαλέστατα᾽ ἐξὸν γὰρ αὐτῷ παρέντι τοὺς δια- 

7 ΄“ Γ }] 2 Ἷ πίπτοντας ἑπομένῳ χειροῦσθαι τοὺς ὄπισθεν οὐκ ἐποίησε 
[ο 5 8 Ξ' 7] ᾽ “Ὁ , Ν 

τοῦτο, ἀλλ᾽ ἀντιμέτωπος συνέρραξε τοῖς Θηβαίοις. καὶ 
4 Ν 9 7] 9 “ » “ 3 , 

συμβαλόντες τὰς ἀσπίδας ἐωθοῦντο, ἐμάχοντο, ἀπέ- 
7 Ν Ν 3 “ “ κτεινον, ἀπέθνησκον. καὶ κραυγὴ μὲν οὐδεμία παρῆν, 

3 Ν 5 Ν “ Ἄ 7 4 Α 4 Ἂ , 

οὐ μὴν οὐδὲ σιγή, φωνὴ δέ τις ἦν τοιαύτη, οἵαν ὀργὴ 
δ Α ἷ 3 5» ὯΝ δὲ Ἂ Θ γν τε καὶ μάχη παράσχοιτ᾽ ἄν. τέλος δὲ τῶν Θηβαίων 

Ἁ ἈΝ ξ Ν 3. 3 
οἱ μὲν διαπίπτουσι πρὸς τὸν “Ἰὑλικῶνα, πολλοὶ δ᾽ ἀπο- 

“ δ ΄ 2 Ν Ὁ Ν , Ἂ Ἃ, ι3 χωροῦντες ἀπέθανον. ἐπειδὴ δὲ ἡ μὲν νίκη σὺν ᾿Αγη- 
, 7 “ 5 ϑι. ἃ Ν σιλάῳ ἐγένετο, τετρωμένος δ᾽ αὐτὸς προσηνέχθη πρὸς 

ὃ ͵ «ς , ᾿ς 

τὴν φάλαγγα, προσελάσαντές" τινες τῶν ἱππέων λέγουσιν 
[ 3 , Υ̓ “ “ 

αὐτῷ ὅτι τῶν πολεμίων ὀγδοήκοντα σὺν τοῖς ὅπλοις 
Ἂ Ἂ ,ὔ Ν “ ς Ν ͵ ὑπὸ τῷ ναῷ εἰσι, καὶ ἠρώτων τί χρὴ ποιεῖν. ὁ δὲ καίπερ 

ἢ Ἁ ,ὔ “ 

πολλὰ τραύματα ἔχων πάντοσε καὶ παντοίοις ὅπλοις 
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“ 3 5 5 7] 

ὅμως οὐκ ἐπελάθετο τοῦ θείου, ἀλλ᾽ ἐᾶν τε ἀπιέναι 
“ ,, ν Ὲ ς Ε- - 3 Ε Χ ῇ, 

ὅποι βούλοιντο ἐκέλευε καὶ ἀδικεῖν οὐκ εἴα καὶ προπέμ- 
2 ῇ Χ 3 3 Εν ς Ὁ " }] Ἄν ,.3 -“ 

ψαι ἐπέταξε τοὺς ἀμφ αὕὑτον ἱππεῖς, ἐστε ἐν τῷ ἀσφαλεῖ 
Ν᾿ ὧν 2 ΄ Ν » ς , ἴω δὴ θ ἐγένοντο. ἐπεί γε μὴν ἔληξεν ἡ μάχη, παρῆν δὴ θεά- νι 

Ψ , 9 Ν Ν Ὁ “ 

σασθαι ἔνθα συνέπεσον ἀλλήλοις τὴν μὲν γῆν αἵματι 
, Χ Χ Υ͂ 7 ᾿ 7 πεφηρμένην, νεκροὺς δὲ κειμένους φιλίους καὶ πολεμίους 

΄ ΄ 

μετ᾽ ἀλλήλων, ἀσπίδας δὲ διατεθρυμμένας, δόρατα συν- 
, 7 Ἀ Ἂ Ν Χ ’ 

τεθραυσμένα, ἐγχειρίδια γυμνὰ κολεῶν, τὰ μὲν χαμαΐί, 
, ᾿ -“ , δ. τὰ δ᾽ ἐν σώμασι, τὰ δ᾽ ἔτι μετὰ χεῖρας. τότε μὲν οὖν, τ 

ἈΝ Ν τ », 1 4 , Ν “ ᾿ 

καὶ γὰρ ἦν ἤδη ὀψέ, συνελκύσαντες τοὺς τῶν πολεμίων 
, 

νεκροὺς εἴσω φάλαγγος ἐδευπνοποιήσαντο καὶ ἐκοιμή- 
Ν Χ “ Ν ΄ ἣν 

θησαν. πρωὶ δὲ Τῦλιν τὸν πολέμαρχον παρατάξαι τε 
Ν ᾿ “ 

ἐκέλευσε τὸ στράτευμα καὶ τρόπαιον ἵστασθαι καὶ 
-» , Ν Ν 3 Ν ἐξ 

στεφανοῦσθαι πάντας τῷ θεῷ καὶ τοὺς αὐλητὰς πάντας 
“- χε: 5, 7 ς Ν - 

αὐλεῖν. καὶ οἱ μὲν ταῦτ᾽ ἐποίουν᾽ οἱ δὲ Θηβαῖοι τὸ 
ς ἤ Χ ᾿, ᾽ “ 

ἔπεμψαν κήρυκα, ὑποσπόνδους τοὺς νεκροὺς αἰτοῦντες 
4 ᾿ “ Ν “ Ἂ Ψ, ἃ ε θάψαι. καὶ οὕτως δὴ αἵ τε σπονδαὶ γίγνονται καὶ ὁ 

ἾΑ Χ, Μ ὃ ᾽ ’ ἊΨ , 2 Ν ἴω Ψ 

γησίλαος οἴκαδε ἀπεχώρει, ἑλόμενος ἀντὶ τοῦ μέγισ- 
φ φὰ 1 ᾽ ἣν ῇ Ν 

τος εἶναι ἐν τῇ ᾿Ασίᾳ οἴκοι τὰ νόμιμα μὲν ἄρχειν, τὰ 
δι Ψ 

νόμιμα δὲ ἄρχεσθαι. 
5 Ν “ , Ἁ 5 ,ὔ Ν Ν 

Εκ δὲ τούτου κατανοήσας τοὺς ᾿Αργείους τὰ μὲν 11 
» 7, , Ν 

οἴκοι καρπουμένους, Κόρινθον δὲ προσειληφότας, ἡδο- 
, , “ 7 , ͵ 

μένους δὲ τῷ πολέμῳ, στρατεύει ἐπ᾽ αὐτούς" καὶ δηώσας 
“ ᾽ “ Ν ἥ "“" 

πᾶσαν αὐτῶν τὴν χώραν εὐθὺς ἐκεῖθεν ὑπερβαλὼν 
, , Ν ᾽ ΄ ε “- Ν ΕΝ Ν , κατὰ τὰ στενὰ εἰς Κόρινθον αἱρεῖ τὰ ἐπὶ τὸ Λέχαιον 

“ ͵ Β Ἁ 5 τείνοντα τείχη καὶ ἀναπετάσας τῆς Ἰ]Πελοποννήσου 
Ἁ , 4 Ἵ 

τὰς πύλας οὕτως οἴκαδε ἀπελθὼν εἰς τὰ “ακίνθια ὅπου 
᾽ ΄ [4 Ν “ “-“ Ν " “ [ 

ἐτάχθη ὑπὸ τοῦ χοροποιοῦ τὸν παιᾶνα τῷ θεῷ συνεπε- 
, ᾽ ͵ , ν᾽ , Ἀ 7 , τέλει. ἐκ τούτου δὲ αἰσθανόμενος τοὺς ἹΚορινθίους πάντα κ8 
. ἃ μ ᾽ Ὰ ΤΙ ί , [ Ν ᾿ μὲν τὰ κτήνη ἐν τῷ Ἰ]ειραίῳ σωζομένους, πᾶν δὲ τὸ 

Υ͂ 7 Πείραιον σπείροντας καὶ καρπουμένους, μέγιστον δὲ 
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«ς , »“ Ν , ᾿] ’ ς ’ 

ἡγησάμενος, ὅτι Βοιωτοὶ ταύτῃ ἐκ Κρεύσιος ὁρμώμενοι 
» “Ὁ “ 

εὐπετώς τοῖς Κορινθίοις παρεγίγνοντο, στρατεύει ἐπὶ τὸ 
Πείραιον. ἰδὼν δὲ ὑπὸ πολλῶν φυλαττόμενον, ὡς 

ζ “ Ι͂ 

ἐνδιδομένης τῆς πόλεως, ἐξ ἀρίστου μετεστρατοπεδεύ- 
᾿ δι ἀντ ν ᾿ ἢ ; ᾿ς στ , 

ι9 σατο πρὸς τὸ ἄστυ᾽ αἰσθόμενος δὲ ὑπὸ νύκτα βεβοη- 
᾿ ἴω Ζ 

θηκότας ἐκ τοῦ ἸΪ]ειραίου εἰς τὴν πόλιν πασσυδίᾳ, 
ἢ 7 “ [οὶ ς ΄ Ὄ - ἣν “ » 

ὑποστρέψας ἅμα τῇ ἡμέρᾳ αἱρεῖ τὸ ἸΠ]είραιον ἔρημον 
ς ᾿ Ἂ Ἢ εὑρὼν φυλακῆς καὶ τά τε ἄλλα τὰ ἐνόντα λαμβάνει 

καὶ τὰ τείχη ἃ ἐνετετείχιστο. ταῦτα δὲ ποιήσας οἴκαδε 
Ε] , Χ “ , ἐ “ 

0 ἀπεχώρησε. μετὰ δὲ ταῦτα προθύμων ὄντων τῶν 
τ “Ὁ ᾽ ἃ ’ 

Αχαιών εἰς τὴν συμμαχίαν καὶ δεομένων συστρατεύειν 
9. ἴω "] - “Ὁ 

αὐτοῖς εἰς ᾿Ακαρνανίαν καὶ ἐπιθεμένων ἐν στενοῖς τῶν 
9 Χ “ χω Βοι ὧΝ Ν Ἂ 

Ακαρνάνων καταλαβὼν τοῖς ψιλοῖς τὰ ὑπὲρ κεφαλῆς 

αὐτῶν μάχην συνάπτει καὶ πολλοὺς ἀποκτείνας αὐτῶν 
, ᾽ “- 

τρόπαιον ἐστήσατο, καὶ οὐ πρότερον ἔληξε πρὶν ᾿Α χαιοῖς 
οἷ Γς 2 ’ 3 [2] 3 2 Ν Χ μὲν φίλους ἐποίησεν ᾿Ακαρνᾶνας καὶ Αἰτωλοὺς καὶ 

3 [, ς “Ὁ Ἁ ἃ ͵ ἣν Ν Ν 2 Ἷ 

21 ᾿Αργείους, ἑαυτῷ δὲ καὶ συμμάχους. ἐπειδὴ δὲ εἰρήνης 
}] " ς ῇ 3 3 " 

ἐπιθυμήσαντες οἱ πολέμιοι ἐπρεσβεύοντο, ᾿Αγησίλαος 
᾽ - “ ᾿] “ “ ᾿ Ἃ, “ ’ 

ἀντεῖπε τῇ εἰρήνῃ, ἕως τοὺς διὰ Λακεδαιμονίους φυγόν- 
Κ [4 Χ ͵ 3 , Ν Ν 

τας Κορινθίων καὶ Θηβαίων ἠνάγκασε τὰς πόλεις 
, 3 οἴκαδε καταδέξασθαι. ὕστερον δ᾽ αὖ καὶ Φλιασίων τοὺς 

ν “ - Πϑρα ἵ 

διὰ Λακεδαιμονίους φυγόντας κατήγαγεν, αὐτὸς στρα- 
Ι͂ ϑιειὰνΝ, “ 2 "ἢ " “ 

τευσάμενος ἐπὶ Φλιοῦντα. εἰ δέ τις ἄλλῃ πὴ ταῦτα 
3 3 τὶ 7 Ἧ μέμφεται, ἀλλ᾽ οὖν φιλεταιρίᾳ γε πραχθέντα φανερά 

2 ἃ Ν᾿ 2 Ν Ἁ 5 Ι͂ ἴ 7 5 ἐστι. καὶ γὰρ ἐπεὶ τοὺς ἐν Θήβαις τῶν Λακεδαιμονίων 
᾿ “ “Ὁ τ ΙᾺ , 

κατέκανον οἱ ἐναντίοι, βοηθῶν αὖ τούτοις στρατεύει 
Μη. δι Χ « Ν ν᾿ 3 ΞΕ ᾿, Ε] 

ἐπὶ τὰς Θήβας. εὑρὼν δὲ ἀποτεταφρευμένα καὶ ἀπε- 
΄΄ 

«ς Ν Ν ν 

σταυρωμένα ἅπαντα, ὑπερβὰς τὰς Κυνὸς κεφαλὰς 
“ , ῇ Α, ἐδήου τὴν χώραν μέχρι τοῦ ἄστεος, παρέχων καὶ ἐν 

δί » δ Ν Ν Ὑ ς θ Θ β ,ὔ ᾽ β , πεδίῳ καὶ ἀνὰ τὰ ὄρη μάχεσθαι Θηβαίοις, εἰ βού- 
, Ἁ Ι͂ Μ 

λοιντο. ἐστράτευσε δὲ καὶ τῷ ἐπιόντι ἔτει πάλιν ἐπὶ 
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͵ ᾿ ᾿ Ὁ ᾿ ᾿ ᾿ ππ 5 , Χ 

Θήβας" καὶ ὑπερβὰς τὰ κατὰ Σκῶλον σταυρώματα καὶ 
, ΠΥ ΥΝ ν ᾿ ᾿ 7 ; Χ Ν 

τάφρους ἐδήωσε τὰ λοιπὰ τῆς Βοιωτίας. τὰ μὲν δὴ 
δ ν Ὁ. ἡ Ὅν τὰ , ὝΨΩΝ, το 

μέχρι τούτου κοινῇ αὐτός τε καὶ ἡ πόλις εὐτύχει᾽ ὅσα 
“ ες » 3 Ν Ων 

γε μὴν μετὰ τοῦτο σφάλματα ἐγένοντο οὐδεὶς ἂν εἴποι 
ς 3 , ς ͵ 3 θ 2 ᾿ δ᾽ - “ ὡς ᾿Αγησιλάου ἡγουμένου ἐπράχθη. ἐπεὶ αὖ τῆς 

- 3 ῇ Χ ἐν Λεύκτροις συμφορᾶς γεγενημένης κατακαίνουσι τοὺς 
᾽ “ ς “ 

ἐν Τεγέᾳ φίλους καὶ ξένους αὐτοῦ οἱ ἀντίπαλοι σὺν 
“ , Ἵ Ὁ ᾿ς 

Μαντινεῦσι, συνεστηκότων ἤδη Βοιωτῶν τε πάντων καὶ 
ἢ 3 Ἂ “ ᾿Αρκάδων καὶ ᾿Ηλείων, στρατεύει σὺν μόνῃ τῇ Λακεδαι- 

, -“ , 5» ΩΥ “ 

μονίων δυνάμει, πολλῶν νομιζόντων οὐδ᾽ ἂν ἐξελθεῖν 
“ Ἂ ε Ἂ 

Λακεδαιμονίους πολλοῦ χρόνου ἐκ τῆς αὑτών. δῃώσας 
Ν Ν , ἴω ͵ εἶ Λ " Ὧν δὲ τὴν χώραν τῶν κατακανόντων τοὺς φίλους οὕτως αὖ 

΄ νὴ οἴκαδε ἀπεχώρησεν. ἀπό γε μὴν τούτου ἐπὶ τὴν Λακε- 
3 ω ; ᾿ 

δαίμονα στρατευσαμένων ᾿Αρκάδων τε πάντων καὶ 
» ͵ ἃ 3 ΝῊ [] .} ΝῚ 3 “- 

Ἀργείων καὶ ᾿Ηλείων καὶ Βοιωτῶν καὶ σὺν αὑτοῖς 
͵ ᾿Ὶ “Ὁ 9 Ις ΕἾ Ἂ Ν 

Φωκέων καὶ Λοκρῶν ἀμφοτέρων καὶ Θετταλῶν καὶ 
, Αἰνιάνων καὶ ᾿Ακαρνάνων καὶ Εὐβοέων, πρὸς δὲ τούτοις 

3 , Ἁ “ ἀφεστηκότων μὲν τῶν δούλων, πολλών δὲ περιοικίδων 
΄ εκ “Ὁ 5 

πόλεων, καὶ αὐτῶν Σπαρτιατῶν οὐ μειόνων ἀπολωλότων 
᾿] π “ ΄ Ἃ : Ἃ “ “ 

ἐν τῇ ἐν Λεύκτροις μάχῃ ἢ λειπομένων, ὅμως διεφύλαξε 
Ν , ω Ψ ἡ 

τὴν πόλιν, καὶ ταῦτα ἀτείχιστον οὖσαν, ὅπου μὲν ἐν 
Ν ͵ λ ἡ ς 7 » 3 , ᾿] ἴω παντὶ πλέον ἂν εἶχον οἱ πολέμιοι, οὐκ ἐξάγων ἐνταῦθα, 

Υ͂ “-“ ͵ οι ἕ 9 ὔ 

ὅπου δὲ οἱ πολῖται πλέον ἕξειν ἔμελλον, εὐρώστως 
᾿ , 

παρατεταγμένος, νομίζων εἰς μὲν τὸ πλατὺ ἐξιὼν πάν- 
ω 7 “-“ -“ δι κἰξ ͵ τοθεν ἂν περιέχεσθαι, ἐν δὲ τοῖς στενοῖς καὶ ὑπερδεξίοις 

23 

24 

, [4 ͵ “ Ν “- ͵ 3 ͵ Ν 
τόποις ὑπομένων τῷ παντὶ κρατεῖν ἀν. ἐπεί γε μὴν 35 

ἣ ͵ - ᾽ Δ ΓΝ ὦ 
ἀπεχώρησε τὸ στράτευμα, πῶς οὐκ ἂν φαίη τις αὐτὸν 

᾽ Υ “-“ - ω ! 

εὐγνωμόνως χρῆσθαι ἑαυτῷ; ὡς γὰρ τοῦ στρατεύεσθαι 
Ε] κ ε΄ -“ Ν ΓΩῚ 

αὐτὸν καὶ πεζῇ καὶ ἐφ᾽ ἵππων ἀπεῖργεν ἤδη τὸ γῆρας, 
, δ' . Ν " 5 , μ 

χρημάτων δὲ ἑώρα τὴν πόλιν δεομένην, εἰ μέλλοι σύμ- 
ῇ “ Ζ ἴω Ν , 

μαχόν τινα ἕξειν, ἐπὶ τὸ πορίζειν ταῦτα ἑαυτὸν ἔταξε. 
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Ν τ Ν 50 ἡ » ᾿ Ρ] Ἂ «Ὁ Χ Ν 

καὶ ὅσα μὲν ἐδύνατο οἴκοι μένων ἐμηχανῶτο, ἃ δὲ καιρὸς 
“ "» 7 ΩΣ Ψ ᾿ » 

ἣν οὐκ ὦκνει μετιέναι, οὐδ᾽ ἠσχύνετο, εἰ μέλλοι τὴν 
, Ν ’ 

πόλιν ὠφελήσειν, πρεσβευτὴς ἐκπορευόμενος ἀντὶ στρα- 

τηγοῦ. ὕμως δὲ καὶ ἐν τῇ πρεσβείᾳ μεγάλου στρατηγοῦ 
» ᾿ 3 , ν ΡΤ, 
ἔργα διεπράξατο. Αὐτοφραδάτης τε γὰρ πολιορκῶν ἐν 
ἽΔ ΑΙ β ζά “ " ὃ ΄ ΑΕ Ε σσῳ ᾿Αριοβαρζάνην σύμμαχον ὄντα δείσας ᾿Αγησί 

ἢ , ᾽ ΕῚ - 

λαον φεύγων ᾧχετο᾽ Κότυς δ᾽ αὖ Σηστὸν πολιορκῶν 
5 "ἢ Ω , Ν τς ᾿ 

Αριοβαρζάνου ἔτι οὖσαν λύσας καὶ οὗτος τὴν πολιορ- 
᾿ ᾽ ἢ ὐ να ϑ- τ ΕΙΣ ἃ ᾿ 

κίαν ἀπηλλάγη" ὥστ οὐκ ἀλόγως καὶ ἀπὸ τῆς πρεσ- 
“Ὁ ῇ 5 “ , 

βείας τρόπαιον τῶν πολεμίων ἑστήκει αὐτῷ. Μαύσωλός 
Ἁ Ν Ἂ γε μὴν κατὰ θάλατταν ἑκατὸν ναυσὶ πολιορκῶν ἀμφό- 

Ν 4 “ ᾿ΨΨΕΙ ͵ 2 Ἂν; Χ τερῶ τὰ χωρία ταῦτα οὐκέτι δείσας ἀλλὰ πεισθεὶς 
ΣΙ , » 3 - 5: " , 
ἀπέπλευσεν οἴκαδε. κἀνταῦθα οὖν ἄξια θαύματος διε- 

« 2 5. » 

πράξατο᾽ οἵ τε γὰρ εὖ πεπονθέναι νομίζοντες ὑπ᾽ αὐτοῦ 
’ , 

καὶ οἱ φεύγοντες αὐτὸν χρήματα ἀμφότεροι ἔδοσαν. 
, 3 

Ταχώς γε μὴν καὶ Μαύσωλος, διὰ τὴν πρόσθεν ᾿Αγη- 
᾿ “Ὁ 

σίλάου ξενίαν συμβαλόμενος καὶ οὗτος χρήματα τῇ 
: 3 ΤᾺ Ἐ ΨΨΥ ὦ , Χ ’ 

Λακεδαίμονι, ἀπέπεμψαν αὐτὸν οἴκαδε προπομπὴν δὸν- 

τες μεγαλοπρεπῆ. ἐκ δὲ τούτου ἤδη μὲν ἔτη ἐγεγόνει 
ἀμφὶ τὰ ὀγδοήκοντα κατανενοηκὼς δὲ τὸν Αἰγυπτίων 
βασιλέα ἐπιθυμοῦντα τῷ Πέρσῃ πολεμεῖν, καὶ πολλοὺς 
μὲν πεζούς, πολλοὺς δὲ ἱππέας, πολλὰ δὲ χρήματα 
ἔχοντα, ἄσμενος ἤκουσεν ὅτι μετεπέμπετο αὐτόν, καὶ 

ταῦτα ἡγεμονίαν ὑπισχνούμενος. ἐνόμιζε γὰρ τῇ αὐτῇ 
ὁρμῇ τῷ μὲν Αἰγυπτίῳ χάριν ἀποδώσειν ἀνθ᾽ ὧν εὐερ- 
γετήκει τὴν Λακεδαίμονα, τοὺς δ᾽ ἐν τῇ ᾿Ασίᾳ “Ἑλληνας 
πάλιν ἐλευθερώσειν, τῷ δὲ ἹΠέρσῃ δίκην ἐπιθήσειν καὶ 

τῶν πρόσθεν καὶ ὅτι νῦν σύμμαχος εἶναι φάσκων ἐπέ- 
ταττε Μεσσήνην ἀφιέναι. ἐπεὶ μέντοι ὁ μεταπεμψά- 
μενος οὐκ ἀπεδίδου τὴν ἡγεμονίαν αὐτῷ, ὁ μὲν ᾿Αγησί- 
λαὸς ὡς τὸ μέγιστον ἐξηπατημένος ἐφρόντιζε τί δεῖ 
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-“ Γ, “Ὁ Ν ς 

ποιεῖν. ἐκ τούτου δὲ πρῶτον μὲν οἱ δίχα στρατευόμενοι 
“ ᾽ , 3 ΄ “ ΄ Ψ Ν 

τῶν Αἰγυπτίων ἀφίστανται τοῦ βασίλέως, ἔπειτα δὲ 
εἶ ς ν 3 , Ἀν Ν οι ἈΝ Ν 

καὶ οἱ ἄλλοι πᾶαντες ἀπέλιπον αὐτὸν. καὶ αὐτὸς μὲν 
͵7ὔ 5 , “Ὁ ᾽ ἴω Ἂ ᾿ . 

δείσας ἀπεχώρησε φυγῇ εἰς Σιδῶνα τῆς Φοινίκης, οἱ 
᾽ ᾽ Ἷ. ’ Χ 7 δ “ 

δ᾽ Αἰγύπτιοι στασιάζοντες διττοὺς βασιλέας αἱροῦνται. 
3 “ Ν Ρ] , Ν [ 2 Ἀ ΄ ἐνταῦθα δὴ ᾿Αγησίλαος γνοὺς ὅτι, εἰ μὲν μηδετέρῳ 

,ὔ 5 “ “ “ Ἷ 

συλλήψοιτο, μισθὸν οὐδέτερος λύσει τοῖς “λλησιν, 
ο 3 ΄ 7 ς ’ , Ε] ΩΝ 

ἀγορὰν δὲ οὐδέτερος παρέξει, ὁπότερός τ᾽ ἂν κρατήσῃ, 
κὰ 2 Ν Μ Ν ΕΣ Χ ὙΨΈΞ. 7 ΓΎΡΨΙΣ 

οὗτος ἐχθρὸς ἔσται᾽ εἰ δὲ τῷ ἑτέρῳ συλλήψοιτο, οὗτός 
ἦν Χ « Ν νι δὶ [έ » “ Ν᾿ , γε εὖ παθὼν ὡς τὸ εἰκὸς φίλος ἔσοιτο, οὕτω δὴ κρίνας, 

, “ - 

ὁπότερος φιλέλλην μᾶλλον ἐδόκει εἶναι, στρατευσάμενος 
͵ Ἀ Χ ς ᾿ς Ψ ων 

μετὰ τούτου τὸν μὲν μισέλληνα μάχῃ νικήσας χειροῦ- 
“ 

ται, τὸν δ᾽ ἕτερον συγκαθίστησι" καὶ φίλον ποιήσας 
Ν , Ν Ν ,, τῇ Λακεδαίμονι καὶ χρήματα πολλὰ προσλαβὼν οὕτως 

9 “- , “Ὁ 

ἀποπλεῖ οἴκαδε καίπερ μέσου χειμῶνος ὄντος, σπεύδων 
ς Ἀ ᾽ Ν « , » Ν 3 Ν , Ν 

ὡς μὴ ἀργὸς ἡ πόλις εἰς τὸ ἐπιὸν θέρος πρὸς τοὺς 
“ πολεμίους γένοιτο. 

31 

Κ 8 ἴω Ν δὴ ἡ “ “Ὁ 2 , ΜΝ 
αὶ ταῦτα μὲν δὴ εἰρηται ὅσα τῶν ἐκείνου ἔργων 8 

ἈΝ Ἷ , “ἅμ 

μετὰ πλείστων μαρτύρων ἐπράχθη. τὰ γὰρ τοιαῦτα οὐ 
7 - 3 " [Ὰ] 7 » “Ὁ 

τεκμηρίων προσδεῖται, ἀλλ᾽ ἀναμνῆσαι μόνον ἀρκεῖ καὶ 
᾽ Ἀ ͵ ω ἈΝ Ἀ 5 Ὁ "Ὁ 5 “ 5 

εὐθὺς πιστεύεται. νῦν δὲ τὴν ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ ἀρετὴν 
7 » » “Ὁ -“ » Ν 

πειράσομαι δηλοῦν, δι ἣν ταῦτα ἔπραττε καὶ πάντων 
- »“" » Ν , Ν Ἂ Ν 3 Ι 3 

τῶν καλῶν ἤρα καὶ πάντα τὰ αἰσχρὰ ἐξεδίωκεν. ᾿Αγη- 
ἈΝ .Ὶ Ἁ -“ γ ᾿] 7] ς ἈΝ ϑ ͵7ὔ 

σίλαος γὰρ τὰ μὲν θεῖα οὕτως ἐσέβετο ὡς καὶ οἱ πολέμιοι 
͵7ὔ [4 Ἀ Ν 

τοὺς ἐκείνου ὅρκους καὶ τὰς ἐκείνου σπονδὰς πιστοτέρας 
ὝΝ. ᾿ ᾿ : Ἂ δ χκα. δι , 
ἐνόμιζον ἢ τὴν ἑαυτῶν φιλίαν οἱ [τινες συντιθέμενοι 

» 

ἀλλήλοις] μὲν ὥκνουν εἰς ταὐτὸν ἰέναι, ᾿Αγησιλάῳ δὲ 
΄ Α ὔ, Ἵ »" Ε] 

αὑτοὺς ἐνεχείριζον. ὅπως δὲ μή τις ἀπιστῇ, καὶ ὀνομά- 
͵ὕ Ἁ ᾽ , » “ ͵ 

σαι βούλομαι τοὺς ἐπιφανεστάτους αὐτῶν. Σπιθριδά- 
,ὔ ΄ 7] ᾿] " [7 Ἷ Ὁ“ Ἀ 

τῆς μέν γε ὃ Πέρσης εἰδὼς ὅτι Φαρνάβαζος γῆμαι: μὲν 
7 » 7 Ἀ ᾽ ᾽ » Π) 

τὴν βασίλέως ἔπραττε θυγατέρα, τὴν δ᾽ αὐτοῦ ἄνευ 

2 

3 
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, »“ “ ἐᾷ “ 3 

γάμου λαβεῖν ἐβούλετο, ὕβριν νομίσας τοῦτο ᾿Αγησι- 
λάῳ ἑαυτὸν καὶ τὴν γυναῖκα καὶ τὰ τέκνα καὶ τὴν 

“4 , ς “Ὁ 

« δύναμιν ἐνεχείρισε. Κότυς δὲ ὁ τῶν Παφλαγόνων 
Ὑ [] Ε ξ 

ἄρχων βασιλεῖ μὲν οὐχ ὑπήκουσε δεξιὰν πέμποντι, 
4 Ἃ ΄ 9 ,, 

φοβούμενος μὴ ληφθεὶς ἢ χρήματα πολλὰ ἀποτίσειεν 
ΩΣ Ν᾿ 9 , 3 , Χ Ν “Ὁ » Ἢ ἢ καὶ ἀποθάνοι, ᾿Αγησιλάου δὲ καὶ οὗτος ταῖς σπονδαῖς 

ῇ Ἷ ΓΝ “ πιστεύσας εἰς τὸ στρατόπεδόν τε ἦλθε καὶ συμμαχίαν 
νά ποιησάμενος εἵλετο σὺν ᾿Αγησιλάῳ στρατεύεσθαι, χι- 

“ Ἀ ς Χ Ν , »᾿ λίους μὲν ἱππέας, δισχιλίους δὲ πελτοφόρους ἔχων. 
3 , δὴ Ἃ ΄ 3 , ᾿] , Χ 8 ἀφίκετο δὲ καὶ Φαρνάβαζος ᾿Αγησίλάῳ εἰς λόγους καὶ 

[ Ρ] .] Ν ῇ -“ - 

διωμολόγησεν, εἰ μὴ αὐτὸς πάσης τῆς στρατιᾶς στρω- 
Ν Ἃ 

τηγὸς κατασταθείη, ἀποστήσεσθαι βασιλέως" ἢν μέντοι 
Ν ,ὕ , : , 3.5 , ἐγὼ γένωμαι στρατηγός, ἔφη. πολεμήσω σοι, ὦ ᾿Αγησί- 

π “δ “ “ Ψ λαε, ὡς ἂν ἐγὼ δύνωμαι κράτιστα. καὶ ταῦτα λέγων 
΄, Ἃ , - Ἵ , 

ἐπίστευε μηδὲν ἂν παράσπονδον παθεῖν. οὕτω μέγα καὶ 
Ν “ Υ “ἶ δ 5» Ν Ν καλὸν κτῆμα τοῖς τε ἄλλοις ἅπασι καὶ ἀνδρὶ δὴ στρα- 
“ 53 ͵ Ν 8 “Ὁ 

τηγῷ τὸ ὅσιόν τε καὶ πιστὸν εἶναί τε καὶ ὄντα ἐγνῶσθαι. 
3 ἴω καὶ περὶ μὲν εὐσεβείας ταῦτα. 

Ψ Ἁ “ 5 ! τ - 5" 4 Περί γε μὴν τῆς εἰς χρήματα δικαιοσύνης ποῖα ἄν 
, , » Ἂ ξ δ Ν 3 “ἢ τις μείζω τεκμήρια ἔχοι τῶνδε; ὑπὸ γὰρ ᾿Αγησιλάου 

“ Ν 3 Χ 5..Ν ῇ 5 , Ξ Ἂ στέρεσθαι μὲν οὐδεὶς οὐδὲν πώποτε ἐνεκάλεσεν, εὖ δὲ 
Ν ᾿ ῇ , « Ν πεπονθέναι πολλοὶ πολλὰ ὡμολόγουν. ὅτῳ δὲ ἡδὺ τὰ 

ς κ᾿ ἢ 41» οὅ 9 ,ὔ ᾿ ᾿ Ν Ε ᾿ αὑτοῦ διδόναι ἐπ᾽ ὠφελείᾳ ἀνθρώπων, πῶς ἂν οὗτος 
7 “- Ψ 

ἐθέλοι τὰ ἀλλότρια ἀποστερεῖν ἐφ᾽ ᾧ κακόδοξος εἶναι; 
, “ ᾿ 3 , εἰ γὰρ χρημάτων ἐπιθυμοίη, πολὺ ἀπραγμονέστερον τὰ 

ς “ ω ΩΥ Ν Ἂ, ς “ «“Ὃ δὲ 

2 αὑτοῦ φυλαττειν ἢ τὰ μὴ προσήκοντα λαμβάνειν. ὃς δὲ 
“ Ἢ. -ε 3 3 , 

δὴ καὶ χάριτας ἀποστερεῖμ μὴ ἐθέλοι, ὧν οὐκ εἰσὶ δίκαι 
, [ο Ψ οὗ , φ 

πρὸς τὸν μὴ ἀποδιδόντα, πῶς ἅ γε καὶ νόμος κωλύει 
52 ἢ Δ Ε] ω 3 ,ὔ Ν 3 ἐς Ν Ἀ 

ἐθέλοι ἂν ἀποστερεῖν; ᾿Αγησίλαος δὲ οὐ μόνον τὸ μὴ 
3 , " » ΕΝ 3 Ν Χ τὴ Χ Ν 
ἀποδιδόναι χάριτας ἄδικον ἔκρινεν, ἀλλὰ καὶ τὸ μὴ πολὺ 

7 , , ͵ ᾿ ΝΗ , 
8 μείζους τὸν μείζω δυνάμενον. τὰ γε μὴν τῆς πόλεως 
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᾿ πὰ Ῥ ΟΝ ἘΝ ὙΡ ᾽ , “Ὁ Ν Ὰ κλέπτειν πῆ ἂν τις αὐτὸν εἰκότως αἰτιάσαιτο, ὃς καὶ τὰς 
“ [ ͵ “ 

αὐτῷ χάριτας ὀφειλομένας τῇ πατρίδι καρποῦσθαι παρε- 
3 “- Ἃ , - 

δίδου; τὸ δ᾽ ὁπότε βούλοιτο εὖ ποιεῖν ἢ πόλιν ἢ φίλους 
, ’ὔ 3 [2 7 ’ὔ Ρ “ 

χρήμασι, δύνασθαι παρ᾽ ἑτέρων λαμβάνοντα ὠφελεῖν, 
“-“ ’ ’ ᾽ 

οὐ καὶ τοῦτο μέγα τεκμήριον ἐγκρατείας χρημάτων; εἰ 4 
ἈΝ » , ᾿ ῇ Ων “ 5 ͵ 3 Ν Ἃ γὰρ ἐπώλει τὰς χάριτας ἢ μισθοῦ εὐεργέτει, οὐδεὶς ἂν 
3. Χ ᾽ , δ υ χε, 2... 3 ς κα 3 

οὐδὲν ὀφείλειν αὐτῷ ἐνόμισεν ἀλλ᾽ οἱ προῖκα εὖ πε- 
’ τ 5 ς « “-“ - ᾽ Ἕ Ν πονθότες, οὗτοι ἀεὶ ἡδέως ὑπηρετοῦσι τῷ εὐεργέτῃ, καὶ 

, ἍΒ, 'ϑῷ Ν , , » Ψ διότι εὖ ἔπαθον καὶ διότι προεπιστεύθησαν ἄξιοι εἶναι 
, ΄ ἥ “ ϑν. ἃ “ Ν παρακαταθήκην χάριτος φυλάττειν. ὅστις δ᾽ ἡρεῖτο καὶ : 

σὺν τῷ γενναίῳ μειονεκτεῖν ἢ σὺν τῷ ἀδίκῳ πλέον ἔχειν, 
πῶς οὗτος οὐκ ἂν πολὺ τὴν αἰσχροκέρδειαν ἀποφεύγοι; 
ἐκεῖνος τοίνυν κριθεὶς ὑπὸ τῆς πόλεως ἅπαντα ἔχειν τὰ 
ἤΑγιδος τὰ ἡμίσεα τοῖς ἀπὸ μητρὸς αὐτῷ ὁμογόνοις 
μετέδωκεν, ὅτι πενομένους αὐτοὺς ἑώρα. ὡς δὲ ταῦτα 
ἀληθῆ πᾶσα μάρτυς ἡ τῶν Λακεδαιμονίων πόλις. διδόν- 

τος δ᾽ αὐτῷ πάμπολλα δῶρα Τιθραύστου, εἰ ἀπέλθοι ἐκ 
τῆς χώρας, ἀπεκρίνατο ὁ ᾿Αγησίλαος: Ὦ, Τιθραύστα, 
νομίζεται παρ᾽ ἡμῖν τῷ ἄρχοντι κάλλιον εἶναι τὴν στρα- 

τιὰν ἢ ἑαυτὸν πλουτίζειν καὶ παρὰ τῶν πολεμίων 

λάφυρα μᾶλλον πειρᾶσθαι ἢ δῶρα λαμβάνειν. 
᾿Αλλὰ μὴν καὶ ὅσαι γε ἡδοναὶ πολλῶν κρατοῦσιν ἀν- 

θρώπων, ποίας οἷδέ τις ᾿Αγησίλαον ἡττηθέντα; ὃς μέθης 

μὲν ἀποσχέσθαι ὁμοίως ῴετο χρῆναι καὶ μανίας, σίτων δ᾽ 
ὑπὲρ καιρὸν ὁμοίως καὶ ἀργίας. διμοιρίαν γε μὴν λαμ- 
βάνων ἐν ταῖς θοίναις οὐχ ὅπως ἀμφοτέραις ἐχρῆτο, ἀλλὰ 

διαπέμπων οὐδετέραν αὑτῷ κατέλειπε, νομίζων βασιλεῖ 
τοῦτο διπλασιασθῆναι οὐχὶ πλησμονῆς ἕνεκα, ἀλλ᾽ ὅπως 
ἔχοι καὶ τούτω τιμᾶν εἴ τινα βούλοιτο. οὐ μὴν ὕπνῳ γε 
δεσπότῃ ἀλλ᾽ ἀρχομένῳ ὑπὸ τῶν πράξεων ἐχρῆτο, καὶ 
εὐνήν γε εἰ μὴ τῶν συνόντων φαυλοτάτην ἔχοι, αἰδούμε- 

[3 
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τ " ΑΨ δ᾽. δ Ν " , 3 

νος οὐκ ἄδηλος ἢν ἡγεῖτο γὰρ ἄρχοντι προσήκειν οὐ 
͵ 5 ἈΝ 7 [ο͵ 3 Ἂ “- 7 

8 μαλακίᾳ ἀλλὰ καρτερίᾳ τῶν ἰδιωτῶν περιεῖναι. τάδε 
Ὁ κα μα , “ 

μέντοι πλεονεκτῶν οὐκ ἠσχύνετο, ἐν μὲν τῷ θέρει τοῦ 
“λί 5 δὲ Ἂ “ ἴο “ Ξ Νὴ Ν Μ 
ἡλίου, ἐν ὃὲ τῷ χειμῶνι τοῦ ψύχους" καὶ μὴν εἰ ποτε 

᾿ : ᾿ 7 ες 5. Ὁ Ν Ν " 
μοχθῆσαι στρατιᾷ συμβαίη, ἑκὼν ἐπόνει παρὰ τοὺς ἀλ- 

᾿ Υ “ ΄ 5 - 

λους, νομίζων πάντα τὰ τοιαῦτα παραμυθίαν εἶναι τοῖς 
, ς Ἁ , Ρ] Ὁ 3 ἢ “ 

στρατιώταις. ὡς δὲ συνελόντι εἰπεῖν, ᾿Αγησίλαος πονῶν 

μ»- μὲν ἠγάλλετο, ῥᾳστώνην δὲ πάμπαν οὐ προσίετο. περί 
γε μὴν ἀφροδισίων ἐγκρατείας αὐτοῦ ἄρ᾽ οὐχὶ εἰ μή του 
ἄλλου ἀλλὰ θαύματος ἕνεκα ἄξιον μνησθῆναι; τὸ μὲν 

γὰρ ὧν μὴ ἐπεθύμησεν ἀπέχεσθαι ἀνθρώπινον ἂν τις 

φαίη εἶναι" τὸ δὲ Μεγαβάτου τοῦ Σπιθριδάτου παιδὸς 

ἐρασθέντα, ὥσπερ ἂν τοῦ καλλίστου ἡ σφοδροτάτη φύσις 
ἐρασθείη, ἔπειτα ἡνίκα ἐπιχωρίου ἔντος τοῖς Πέρσαις φι- 
λεῖν οὗς ἂν τιμῶσιν ἐπεχείρησε καὶ ὁ Μεγαβάτης φιλῆσαι 

τὸν ᾿Αγησίλαον, διαμάχεσθαι ἀνὰ κράτος τὸ μὴ φιληθῆ- 

ναι, ὧρ᾽ οὐ τοῦτό γε ἤδη τὸ σωφρόνημα καὶ λίαν γεννι- 

δ κόν; ἐπεὶ δὲ ὥσπερ ἀτιμασθῆναι νομίσας ὁ Μεγαβάτης 

τοῦ λοιποῦ οὐκέτι φιλεῖν ἐπειρᾶτο, προσφέρει τινὶ λόγον 
τῶν ἑταίρων ὁ ̓ Αγησίλαος πείθειν τὸν Μεγαβάτην πάλιν 

τιμῶν ἑαυτόν. ἐρομένου δὲ τοῦ ἑταίρου, ἢν πεισθῇ ὁ 
Μεγαβάτης, εἰ φιλήσει, ἐνταῦθα διασιωπήσας ὁ ̓ Αγησί- 
λαος εἶπεν: Οὐ τὼ σιώ, οὐδ᾽ εἰ μέλλοιμί γε αὐτίκα μάλα 

κάλλιστός τε καὶ ἰσχυρότατος καὶ τάχιστος ἀνθρώπων 

ἔσεσθαι: μάχεσθαί γε μέντοι πάλιν τὴν αὐτὴν μάχην 

ὄμνυμι πάντας θεοὺς ἢ μὴν μᾶλλον βούλεσθαι ἢ πάντα 

ὃ μοι ὅσα ὁρῶ χρυσᾶ γενέσθαι. καὶ ὅ,τι μὲν δὴ ὑπολαμ- 

βάνουσί τινες ταῦτα οὐκ ἀγνοῶ" ἐγὼ μέντοι δοκῶ εἰδέναι 

ὅτι πολὺ πλέονες τῶν πολεμίων ἢ τῶν τοιούτων δύνανται 
κρατεῖν. ἀλλὰ ταῦτα μὲν ὀλίγων εἰδότων πολλοῖς ἔξεσ- 

τιν ἀπιστεῖν᾽ τὰ δὲ πάντες ἐπιστάμεθα ὅτι ἥκιστα μὲν οἱ 



6--ὕ1.. 2] πο ΦἈᾺΡΨ 4: 
Ψ ’ “ 5 , ρ, ΓΝ - ἐπιφανέστατοι τῶν ἀνθρώπων λανθάνουσιν ὃ,τι ἂν ποιώ- 

Δ νϑ 7, “ 3 “ Χ “ “ἷ 2 ν 

σιν ᾿Αγησίλαον δέ τι πράξαντα μὲν τοιοῦτον οὔτε ἰδὼν 
, 5 Ἀ νι , “ἢ 2 'Α ὦ » 

πώποτε οὐδεὶς ἀνήγγειλεν οὔτε εἰκάζων πιστὰ ἂν ἔδοξε 
λέ ὶ Ν 2 Ζ. ἐᾷ Ν ,ὃ ’ ἰδέ .] 4 ὃ ΐα έγειν. καὶ γὰρ εἰς οἰκίαν μὲν οὐδεμίαν ἰδίᾳ ἐν ἁποδημίς 

3 δ - ν ᾿] ἿΆ Ἁ »“ 

κατήγετο, ἀεὶ δὲ ἦν ἢ ἐν ἱερῷ, ἔνθα δὴ ἀδύνατον τὰ τοιαῦτα 
Ὁ ΝῚ , ᾿] Χ 

πράττειν, ἢ ἐν φανερῷ, μάρτυρας τοὺς πάντων ὀφθαλμοὺς 
“Ὁ “ 7 - 

τῆς σωφροσίνης ποιούμενος. εἰ δ᾽ ἐγὼ ταῦτα ψεύδομαι 
ν᾽ ’ “ ς ΄ » ἕ 2 -“ Ν Ψ ν 

ἀντία τῆς ἙἭ λλάδος ἐπισταμένης, ἐκεῖνον μὲν οὐδὲν 
» “ 5 . Ν , ἐπαινῶ, ἐμαυτὸν δὲ ψέγω. 

Ρ] , ᾿ 5 2 [Γ᾿] Ι͂ φ “Ὁ 

Ἀνδρείας γε μὴν οὐκ ἀφανῆ τεκμήριά μοι δοκεῖ παρα- 
᾽ “- ν ᾿Ὶ 

σχέσθαι ὑφιστάμενος μὲν ἀεὶ πολεμεῖν πρὸς τοὺς ἰσχυ- 
΄ - ων Ἂ ζ. , 

ροτάτους τῶν ἐχθρῶν τῇ τε πόλει καὶ τῇ ᾿Ελλάδι, ἐν δὲ 
“- , ᾿] -“ 

τοῖς πρὸς τούτους ἀγῶσι πρῶτον ἑαυτὸν τάττων. ἔνθα 
᾿ Δ΄ ὅν" ς , ’ , Ν 

γε μὴν ἠθέλησαν αὐτῷ οἱ πολέμιοι μάχην συνάψαι, οὐ 
“ , , Μ, τι ἥ, “ ᾽ ͵ 

φύβῳ τρεψάμενος νίκης ἐτυχεν, ἀλλὰ μάχῃ ἀντιτύπῳ 
ὔ , ᾿] Γ [4] “ 

κρατήσας τρόπαιον ἐστήσατο, ἀθάνατα μὲν τῆς ἑαυτοῦ 
ΕῚ - “ μ [Α] : ἘΠ -“ 

ἀρετῆς μνημεῖα καταλιπών, σαφῆ δὲ καὶ αὐτὸς σημεῖα 
᾿] ἤ “ “Ὁ “ ὰ ’ 

ἀπενεγκάμενος τοῦ θυμῷ μάχεσθαι ὥστ᾽ οὐκ ἀκούοντας 
3 ᾽ ες “ “Ὁ ᾽ “ 

ἀλλ᾽ ὁρῶντας ἐξῆν αὐτοῦ τὴν ψυχὴν δοκιμάζειν. τρό- 
Ν ᾽ , 3 “ 5 , 3 4 Αἵ ᾿ 

παίια μὴν ᾿Αγησιλάου οὐχ ὅσα ἐστήσατο ἀλλ᾽ ὅσα ἐστρα- 
! 77 “ 

τεύσατο δίκαιον νομίζειν. μεῖον μὲν γὰρ οὐδὲν ἐκράτει, 
΄“ » Ὑ 5 “Ὁ ς , , 3 ΄ 

ὅτε οὐκ ἤθελον αὐτῷ οἱ πολέμιοι μάχεσθαι, ἀκινδυνότε- 
Ἁ . » 

ρον δὲ καὶ συμφορώτερον τῇ τε πόλει καὶ τοῖς συμμάχοις" 
δι Ν - ᾽ “ Ν Ων εκ ᾿ 

καὶ ἐν τοῖς ἀγῶσι δὲ οὐδὲν ἧττον τοὺς ἀκονιτὶ ἢ τοὺς διὰ 
, “ ῇ ΄“ 

μάχης νικῶντας στεφανοῦσι. τήν γε μὴν σοφίαν αὐτοῦ 
-“ “ ΄ , » « “ 

ποῖαι τῶν ἐκείνου πράξεων οὐκ ἐπιδεικνύουσιν; ὃς τῇ μὲν 
΄ “ “ Ἵ 

πατρίδι οὕτως ἐχρῆτο ὥστε μάλιστα πειθόμενος ἕ ἑταί- 
δὲ , ᾽ 5 7 . " ᾿] ͵ 

ροις δὲ πρόθυμος ὧν ἀπροφασίστους τοὺς φίλους ἐκέ- 
᾿ ᾿Ὶ , , Ρ 

κτητο᾽ τοὺς δέ γε στρατιώτας ἅμα πειθομένους καὶ 
“ ΟΡ -“ “Ὁ ᾿ 

φιλοῦντας αὐτὸν παρεῖχε. καίτοι πῶς ἂν ἰσχυροτέρα 
΄ ͵ ΡῚ ᾿ , ᾿ 

γένοιτο φάλαγξ ἣ διὰ τὸ μὲν πείθεσθαι εὔτακτος οὖσα, 

6 
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ΟΥ̓ Ν Ν “Ὁ [ “ ἐ 5. διὰ δὲ τὸ φιλεῖν τὸν ἄρχοντα πιστῶς παροῦσα; τούς γε 
᾿ ’ 3 , Ν 5 ΄ “ Ν μὴν πολεμίους εἶχε ψέγειν μὲν οὐ δυναμένους, μισεῖν δὲ 

᾽ , ἀναγκαζομένους. τοὺς γὰρ συμμάχους ἀεὶ πλέον ἔχειν 
9 “ -“ “ Ν ΄ 

αὐτῶν ἐμηχανᾶτο, ἐξαπατῶν μὲν ὅπου καιρὸς εἴη, φθάνων 
δὲ “ κ᾿ δέ 4θ δὲ “ ἴο , ἐ ὅπου τάχους δέοι, λήθων δὲ ὅπου τοῦτο συμφέροι, 

, Ε Ν Ν ΩΝ Ν ε: 

πάντα δὲ τἀναντία πρὸς τοὺς πολεμίους ἢ πρὸς τοὺς 

6 φίλους ἐπιτηδεύων. καὶ γὰρ νυκτὶ μὲν ὅσαπερ ἡμέρᾳ ηδεύων. γὰρ μὲ ρ ἡμέρς 
᾿ ἴω ξ , ᾿, Ἂνἦ , “ " 

ἐχρῆτο, ἡμέρᾳ δὲ ὅσαπερ νυκτί, πολλάκις ἄδηλος γυγνό- 
“ 7 Ἵ Υ μενος ὅπου τε εἴη καὶ ὅπου ἴοι καὶ ὕ,τι ποιήσοι. ὥστε 

Ν Ν 3 ,: - Ἁ Ν 
καὶ τὰ ἐχυρὰ ἀνώχυρα τοῖς ἐχθροῖς καθίστη, τὰ μὲν 

, Ν ᾿, ξ 7 Ν Ν 7 ς ᾿Α 

7 παριών, τὰ δὲ ὑπερβαίνων, τὰ δὲ κλέπτων. ὁπότε γε 
ὃ. , ϑ Ν “ . 7] ἴω ͵ μὴν πορεύοιτο εἰδὼς ὅτι ἐξείη τοῖς πολεμίοις μάχεσθαι, 

5 γ , 3 Ἢ ͵ 
εἰ βούλοιντο, συντεταγμένον μὲν οὕτως ἦγε τὸ στράτευμα 
«. ΩΝ “ Ἂ 4 « ᾿ }] 

ὡς ἂν ἐπικουρεῖν μάλιστα ἑαυτῷ δύναιτο, ἡσύχως ὃ 
ἐῴ δ , “ ᾿ ὥσπερ ἂν παρθένος ἡ σωφρονεστάτη προβαίνοι, νομίζων 

5 μ Χ 

ἐν τῷ τοιούτῳ τό τε ἀτρεμὲς καὶ ἀνεκπληκτότατον καὶ 
Ά ἀθορυβητότατον καὶ ἀναμαρτητότατον καὶ δυσεπιβου- 

, 3 “- “ [οὶ , Χ 

8 λευτότατον εἶναι. τοιγαροῦν τοιαῦτα ποιῶν τοῖς μὲν 
, ὃ Χ Ξ “ δὲ θ Ά, δ Ρ πολεμίοις δεινὸς ἦν, τοῖς δὲ φιλοις θάρρος καὶ ῥώμην 

7 “» , ἈΝ " ἴω ἴω 

ἐνεποίει. ὥστε ακαταφρόνητος μὲν ὑπὸ τῶν ἐχθρῶν 
ῇ τ μ 2 ς Χ [ “Ὁ ᾿ » 

διετέλεσεν, ἀζήμιος δ᾽ ὑπὸ τῶν πολιτῶν, ἄμεμπτος ὃ 
«ς Ἅ [2] , , ε Ά, , 

ὑπὸ τῶν φίλων, πολυεραστοτατος δὲ καὶ πολυεπαινετώ- 
9 , 

τατος ὑπὸ πάντων ἀνθρώπων. 
ἐν Ν , ἰὴ » ἃ , 7 ὥς γε μὴν φιλόπολις ἦν καθ᾽ ἕν μὲν ἕκαστον μακρὸν 

Ἅ 7 , Ν 3 53 “- ΄ 

ἂν εἴη γράφειν" οἴομαι γὰρ οὐδὲν εἶναι τῶν πεπραγμένων 
[] ἴω 7 « » “ 

αὐτῷ ὅ,τι οὐκ εἰς τοῦτο" συντείνει. ὡς δ᾽ ἐν βραχεῖ 
}] “ .4 οἷ ῇ “ 3 ,ὔ “ Ὑ 

εἰπεῖν, ἅπαντες ἐπιστάμεθα ὅτι ᾿Αγησίλαος, ὅπου ᾧετο 
δ ᾿ 3 ’ 5 , «ς ᾽ 3 , 

τὴν πατρίδα τι ὠφελήσειν, οὐ πόνων ὑφίετο, οὐ κινδύνων 
δ ,ὔ 3 “ ῇ Ο “Ἂ 3 -“ 

ἀφίστατο, οὐ χρημάτων ἐφείδετο, οὐ σῶμα, οὐ γῆρας 
Ν 7 ἢ “ -“ , 

προὐφασίζετο, ἀλλὰ καὶ βασίλέως ἀγαθοῦ τοῦτο ἔργον 
ς “ 5 Ἁ “- 

ἐνόμιζε, τὸ τοὺς ἀρχομένους ὡς πλεῖστα ἀγαθὰ ποιεῖν. 
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ἐν τοῖς μεγίστοις δὲ ὠφελήμασι τῆς πατρίδος καὶ τόδε 3 
» Ν Δ 5 “ [4 ᾿ς ὔὰ τι Ἂ , ἐγὼ τίθημι αὐτοῦ, ὅτι δυνατώτατος ὧν ἐν τῇ πόλει 

οἢ 3 , “ Ῥ , Ν᾿ ΩΝ 

φανερὸς ἢν μάλιστα τοῖς νόμοις λατρεύων. τίς γὰρ ἂν 
» ,, 5 “ φ [ω ᾿Ἶ 7 ’ ͵ 

ἠθέλησεν ἀπειθεῖν ὁρών τὸν βασιλέα πειθόμενον ; τίς 
ΩΝ «ς “ - τς ἕ 

δ᾽ ἂν ἡγούμενος μειονεκτεῖν νεώτερόν τί ἐπεχείρησε 
ων Ν ᾿ ,ὔ Ν “ ποιεῖν εἰδὼς τὸν βασιλέα νομίμως καὶ τὸ κρατεῖσθαι 

͵ὕ Σ “Δ Ν εἶ Ν , » Ἂ , 
φέροντα; ὃς καὶ πρὸς τοὺς διαφόρους ἐν τῇ πόλει 

" Ν Ν - χ - ὥσπερ πατὴρ πρὸς παῖδας προσεφέρετο. ἐλοιδορεῖτο μὲν 
- ῇ 

γὰρ ἐπὶ τοῖς ἁμαρτήμασιν, ἐτίμα δ᾽ εἴ τι καλὸν πράτ- 
τοιεν, παρίστατο δ᾽ εἴ τις συμφορὰ συμβαίνοι, ἐχθρὸν 

Ἁ 5 , ς ν᾿ “ , 

μὲν οὐδένα ἡγούμενος πολίτην, ἐπαινεῖν δὲ πάντας 
Λ , , 

ἐθέλων, σώζεσθαι δὲ πάντας κέρδος νομίζων, ζημίαν 
Ν Ν ᾽ Χ ς ἴω "ἷἴ 5 , : 5 2 “ 

δὲ τιθεὶς εἰ καὶ ὁ μικροῦ ἄξιος ἀπόλοιτο᾽ εἰ δ᾽ ἐν 
- , 5 “ ἴω 3 3 

τοῖς νόμοις ἠρεμοῦντες διαμένοιεν, δῆλος ἦν εὐδαίμονα 
Ἁ δ. ΝΜ ἢ ͵ , » οἿ Ν 

μὲν αἰεὶ ἔσεσθαι τὴν πατρίδα λογιζόμενος, ἰσχυρὰν δὲ 
, “ ε “ " Ν Ψ Ν 

τότε ὅταν οἱ “ ἔλληνες σωφρονώσιν. εἴ γε μὴν αὖ καλὸν 
Ἵ " , 3 ΟῚ ἢ 
“Ελληνα ὄντα. φιλέλληνα εἶναι, τίνα τις εἶδεν ἄλλον 

Ν ΩΝ Γ ᾽ 2 2 δ ἐὰν 4 Υ, στρατηγὸν ἢ πόλιν οὐκ ἐθέλοντα αἱρεῖν, ὅταν οἴηται 
" Δ Υ - Γ᾿ 

πορθήσειν, ἢ συμφορὰν νομίζοντα τὸ νικᾶν ἐν τῷ πρὸς 
ἠ ͵ “- ᾿ “λληνας πολέμῳ ; ἐκεῖνος τοίνυν, ἀγγελίας μὲν ἐλθού- 
σ ᾿] [4] ς }] “ ᾿] Κ ,, θ Υ Ψ Ν Ν Δ ἐν 

ης αὐτῷ ὡς ἐν τῇ ἐν Κορίνθῳ μάχῃ ὀκτὼ μὲν Λακε 
Ν ζ “Ὁ “ 

δαιμονίων, ἐγγὺς δὲ μύριοι τῶν ἀντιπάλων τεθναῖεν, οὐκ 
» ᾿ Ν ῇ, “ 

ἐφησθεὶς φανερὸς. ἐγένετο, ἀλλ᾽ εἶπεν ἄρω' Φεῦ, ὦ 
« “ ς , ς “ ὔ ς Ν Φ ΄ 

Ελλάς, ὁπότε οἱ νῦν τεθνηκότες ἱκανοὶ ἦσαν ζῶντες 
“Ὁ , , 

νικᾶν μαχόμενοι πάντας τοὺς βαρβάρους. ἹΚΟορινθίων 
Ν “-“ , “ “ 

γε μὴν τῶν φευγόντων λεγόντων ὅτι ἐνδίδοιτο αὐτοῖς 
ς΄ , ᾿ 
ἡ πόλις, καὶ μηχανὰς ἐπιδεικνύντων αἷς πάντως ἤλπιζον 
΄ “ κ 7 φ ν΄ 

ἑλεῖν τὰ τείχη, οὐκ ἤθελε προσβάλλειν, λέγων ὅτι οὐκ 
᾽ τς 

ἀνδραποδίζεσθαι δέοι ᾿λληνίδας πόλεις ἀλλὰ σωφρονί- 
᾽ , Ἁ 1 “ ΓΑ 

ζειν. εἰ δὲ τοὺς ἁμαρτάνοντας, ἔφη, ἡμῶν αὐτῶν ἀφα- 
"» ΄ -“ Ἀ Ἀ 50. “ » ψ“ἷ “Ὁ 

νιοῦμεμ, ὁρῶν χρὴ μὴ οὐδ᾽ ἕξομεν μεθ᾽ ὅτου τῶν βαρ- 

4 
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, , 2 ᾽ » Ν ΕῚ , 
βάρων κρατήσομεν. εἰ δ᾽ αὖ καλὸν καὶ μισοπέρσην 

ἷ “ Ν φ , 3 , " ͵ 

εἶναι, ὅτι καὶ ὁ πάλαι ἐξεστράτευσεν ὡς δουλωσόμενος 
Ν ς , Ν Ξ ἴω “ εὖ , ᾿ 

τὴν ᾿λλάδα καὶ ὁ νῦν συμμαχεῖ μὲν τούτοις μεθ 
ες “δ " 7 “» 

ὁποτέρων ἂν οἴηται μείζω βλάψειν, δωρεῖται δ᾽ ἐκείνοις 
« 5 Υ - 

οὺς ἂν νομίζη λαβόντας πλεῖστα κακὰ τοὺς “Ελληνας 
ἢ Ἂ“ 

ποιήσειν, εἰρήνην δὲ συμπράττειν ἐξ ἧς ἂν ἡγῆται 
4 - ΄ 3 ῇ ἐ ς “Ὁ Ν 3 

μάλιστα ἡμᾶς ἀλλήλοις πολεμήσειν ορώσι μὲν οὖν 

ἅπαντες ταῦτα᾽ ἐπεμελήθη δέ τις ἄλλος πώποτε πλὴν 
3 " Δ ὦ “ , 5 “ ᾽ 

Αγησίλαος ἢ ὅπως φῦλόν τι ἀποστήσεται τοῦ Ἱ]έρσου ἣ 
ἘΝ 53 5 ΩΥ 

ἢ ὅπως τὸ ἀποστὰν μὴ ἀπόληται ἢ τὸ παράπαν ὡς καὶ 
ἐν δ» ᾿ ᾿β δι - ὌΝ “ 

βασιλεὺς κακὰ ἔχων μὴ δυνήσεται τοῖς “ ὕλλησι πράγ- 
, « - 

ματα παρέχειν ; ὃς καὶ πολεμούσης τῆς πατρίδος πρὸς 
ἴω “ 3 ω Ἂ 

“Ἕλληνας ὅμως τοῦ κοινοῦ ἀγαθοῦ τῇ ᾿λλάδι οὐκ ἠμέ- 
3 δ Σ᾽ ἢ “ ! Ν ’ ἈΝ 

λησεν, ἀλλ᾽ ἐξέπλευσεν ὃ,τι δύναιτο κακὸν ποιήσων τὸν 

βάρβαρον. 
3 Ν ἡ " 3 “ Ἂ, Ν " Ν Αλλὰ μὴν ἄξιον γε αὐτοῦ καὶ τὸ εὔχαρι μὴ σιω- 

ἊΝ ’ Ἃ “ ν᾿ 

πᾶσθαι᾽ ᾧ γε ὑπαρχούσης μὲν τιμῆς, παρούσης δὲ 
’ ΝΝ , " 

δυνάμεως, πρὸς δὲ τούτοις βασιλείας, καὶ ταύτης οὐκ 
5 7 5 » :) , Ν Ν , 

ἐπιβουλευομένης ἀλλ΄ ἀγαπωμένης, τὸ μὲν μεγάλαυχον 
5 Ἂ φρο Ἂ, ἊΝ Χ Ν 

οὐκ ἂν εἶδέ τις, τὸ δὲ φιλόστοργον καὶ θεραπευτικὸν 
Ἂ , Ἂν, Χ [ω ες Ν ᾿ τῶν φίλων καὶ μὴ ζητῶν κατενόησεν ἄν. καὶ μὴν 

- Ν “ὃ Ἂ 7 ’ Ν 

μετεῖχε μὲν ἥδιστα παιδικῶν λόγων, συνεσπούδαζε δὲ 
Ὰ Α ἡ ν “ πᾶν ὅ,τι δέοι φίλοις. διὰ δὲ τὸ εὔελπις καὶ εὔθυμος 
ἣ ἩΒΡῬΑ͂ΣΟΙ Ἂ Φ τ 5 . Υ - ῃ 

καὶ ἀεὶ ἱχαρὸς εἶναι πολλοὺς ἐποίει μὴ τοῦ διαπρά- 
νΝ Ψν ΟὙΝ ξασθαί τι μόνον ἕνεκα πληδιάζειν, ἀλλὰ καὶ τοῦ ἥδιον 

“ Ἃ - “ ἐς ΠῚ 

διημερεύειν. ἥκιστα δ᾽ ὧν οἷος μεγαληγορεῖν ὅμως τῶν 
, 4 4 

ἐπαινούντων αὑτοὺς οὐ βαρέως ἤκουεν, ἡγούμενος βλατ- 
γῸΝ ᾽ ἢ ς Ν ον Ὁ". 3 . 

τειν οὐδὲν αὐτούς, ὑπισχνεῖσθαι δὲ ἄνδρας ἀγαθοὺς 
», θ ἰλλὰ ᾿ ᾿ [ο ἂν , « 

ἔσεσθαι. ἀλλὰ μὴν καὶ τῇ μεγαλογνωμοσύνῃ γε ὡς 
“ “ “ Ὰ 

εὐκαίρως ἐχρῆτο οὐ παραλειπτέον. ἐκεῖνος γάρ, ὃτ 
ΠῚ . - δ. ΄ «ὃ δ Ν 

ἦλθεν αὐτῷ ἐπιστολὴ παρὰ βασιλέως, ἣν ὁ μετὰ Καλ- 



.--8] ΑΟΕΘΙΖΑ 5. ΘΑ ΨΠῚ 9 
. 7 Η ΄ν ; 

χέαᾳ τοῦ Λακεδαιμονίου ἹΤέρσης ἤνεγκε, πεῤὶ ξενίας τε 
καὶ φιλίας αὐτοῦ, ταύτην μὲν οὐκ ἐδέξατο, τῷ δὲ φέροντι ἱ ς ; μ) μ , 1 ρ 
τὰ ». “ «ς 3 Γ οἾ Ν “, ᾿, 9 Χ 

εἶπεν ἀπαγγεῖλαι βασιλεῖ ὡς ἰδίᾳ μὲν πρὸς. αὐτὸν οὐδὲν 
δέος ἐπιστολὰς πέμπειν, ἢν δὲ φίλος τῇ Λακεδαίμονι 

καὶ τῇ “Ελλάδι εὔνους ὧν φαίνηται, ὅτι καὶ αὐτὸς φίλος 
᾽ ἈΝ , 3 4“. » Ξ Δ , »Ά . Ι 

ἀνὰ κράτος αὐτῷ ἔσοιτο᾽ ἢν μέντοι, ἔφη, ἐπιβουλεύων 
κ᾿ ᾿ δ᾽ ἃ ᾿ Ν “5 ᾿ Ν , , Ν 
ἁλίσκηται, μηδ᾽ ἂν πάνυ πολλὰς ἐπιστολὰς δέχωμαι," 

“ 5} 3 Ν “᾿ κ - 5 “3 φίχον ἕξειν με οἰέσθω. ἐγὼ οὖν καὶ τοῦτο ἐπαινῶ ᾿Αγη- « 
σιλάου τὸ πρὸς τὸ ἀρέσκειν τοῖς “Ελλησιν ὑπεριδεῖν 

Ν ͵ , π Ν τ - [ 5 ς , 

τὴν βασιλέως ξενίαν. ἄγαμαι δὲ κἀκεῖνο ὅτι οὐχ ὁπό- 

τερος πλείω τε χρήματα ἔχοι καὶ πλειόνων ἄρχοι, τούτῳ 
΄ “ 2 

ἡγήσατο μεῖζον φρονητέον εἶναι, ἀλλ᾽ ὁπότερος αὐτὸς τε. 

ἀμείνων εἴη καὶ ἀμεινόνων ἡγοῖτο. ἐπαινῶ δὲ κἀκεῖνο 5 
κ ἤ Ε [ον “ ΄ 3 Ν ἊὉ Ε1λ , 

τῆς προνοίας αὐτοῦ ὅτι νομίζων ἀγαθὸν τῇ “Ὀλλαδι 
μ 7 “ ὁ ς “ ,ὔ Ψ 

ἀφίστασθαι τοῦ βασιλέως ὡς πλείστους σατράπας οὐκ 
᾽ " ἄρ. δ ἃ 2) «΄»ῬΨ ΝΥ ͵ .. ; 
ἐκρατήθη οὔθ᾽ ὑπὸ δώρων οὐθ᾽ ὑπὸ τῆς βασιλέως ῥώμης: 

ἐθελῆσαι ξενωθῆναι αὐτῷ, ἀλλ᾽ ἐφυλάξατο μὴ ἄπιστος 
,: - ἫΝ τε 7 ἜΚ ἢ, Ὕ 

γενέσθαι τοῖς ἀφίστασθαι βουλομένοις. ἐκεῖνό. γε μὴν ὁ 
᾿ -“ , ᾽ δ ᾽ , ς Ν Ν 7 7 

αὐτοῦ τίς οὐκ ἂν ἀγασθείη ; ὁ μὲν γὰρ ἹΤέρσης νομίζων, 
ω 7 ᾿ ῇ “ 

ἢν χρήματα πλεῖστα ἔχῃ, πάνθ᾽ ὑφ᾽ ἑαυτῷ ποιήσεσθαι, 

διὰ τοῦτο πᾶν μὲν τὸ ἐν ἀνθρώποις χρυσίον, πᾶν δὲ τὸ 
ἀργύριον, πάντα δὲ τὰ πολυτελέστατα ἐπειρῶτο πρὸς 
. Ν Ὺ ͵ ΄ Ν “ 3 ῇ Ν “- 

ἑαυτὸν ἀθροίζειν. ὁ δὲ οὕτως ἀντεσκευάσατο τὸν οἶκον 
΄ - 5 μι 

ὥστε τούτων μηδενὸς προσδεῖσθαι. εἰ δέ τις ταῦτα Ἰ 
᾿] »" 50." Ἀ “ ᾿] 7 ΕΣ 5 ΄“ ͵ ἣν 

ἀπιστεῖ, ἰδέτω μὲν οἵα οἰκία ἤρκει αὐτῷ, θεασάσθω δὲ 
» σ 

τὰς θύρας αὐτοῦ" εἰκάσειε γὰρ ἄν τις ἔτι ταύτας ἐκείνας 
Φ “ ΕΙ ’ δι Φ , Ω͂ “ 

εἶναι. ἅσπερ ᾿Αριστόδημος ὁ Ἡρακλέους ὅτε κατῆλθε 
Α , ΄ 

λαβὼν ἐπεστήσατο᾽ πειράσθω δὲ θεάσασθαι τὴν ἔνδον 
, -“ ,, 

κατασκευήν, ἐννοησάτω δὲ ὡς ἐθοίναζεν ἐν ταῖς θυσίαις, 
᾽ ἣ Ἂ ; 
ἀκουσάτω δὲ ὡς ἐπὶ πολιτικοῦ καννάθρου. κατήει᾽ εἰς 
ἾἌὌὍ ω ς θ ΄ ᾽ “- “- “ ᾽ 

μυκλας ἡ θυγάτηρ αὐτοῦ. τοὐυγαροῦν οὕτως ἐφαρμό- 8 

Η. Χ. δι 4 



50 ΧΕΜΝΟΡΗΟΔΝΤΙΣ ΤῊΣ ἀν᾽ 
Ἁ 4 “Ὁ , ΟΝ 93 ’ 

σας τὰς δαπάνας ταῖς προσόδοις οὐδὲν ἠναγκάζετο 
χρημάτων ἕνεκα ἄδικον πράττειν. καίτοι καλὸν μὲν 
δοκεῖ εἶναι τείχη ἀνάλωτα κτᾶσθαι ὑπὸ πολεμίων" πολὺ 

, » “ ΄, Ἁ Ν ς ἴον Ν θ'« ἃ 
μέντοι ἔγωγε καλλιον κρίνω τὸ τὴν αὑτοῦ ψυχὴν αἀνάα- 

: ᾿ - 
λωτον κατασκευάσαι καὶ ὑπὸ χρημάτων καὶ ὑπὸ ἡδονῶν 

ἈΠ Ἀ , 

καὶ ὑπὸ φόβου. 
Χ . ε Α Ν : θ. ᾿Αλλὰ μὴν ἐρῶ γε ὡς καὶ τὸν τρόπον ὑπεστήσατο 

Ἂ “ “ “Ὁ - 
τῇ τοῦ Πέρσου ἀλαζονείᾳ. πρῶτον μὲν γὰρ ὁ μὲν τῷ 

ς ἴω ! “Ὁ 3 

σπανίως ὁρᾶσθαι ἐσεμνύνετο, ᾿Αγησίλαος δὲ τῷ ἀεὶ 
5 Ν Φ, 3 Δ Ἷ, 3 4 ἈΝ Ν ἐμφανὴς εἶναι ἠγάλλετο, νομίζων αἰσχρουργίᾳ μὲν τὸ 
Ε] Ῥ)Ἅ , [6] Ν ᾽ , 7 εἶ [2] 

ἀφανίζεσθαι πρέπειν, τῷ δὲ εἰς κάλλος βίῳ τὸ φῶς 
[4] , ΄ μ Ἀνουδα Ν ἴω ς 2 μᾶλλον κόσμον παρέχειν. ἔπειτα δὲ ὁ μὲν τῷ δυσπρο- 

σοδος εἶναι ἐσεμνύνετο, ὁ δὲ τῷ πᾶσιν εὐπρόσοδος εἶναι 
" ᾿ ᾿ "ΕΣ ᾿ ς ΄ δ , , 
ἔχαιρε᾽ καὶ ὃ μὲν ἡβρύνετο τῷ βραδέως διαπράττειν, 
ὁ δὲ τότε μάλιστα ἔχαιρεν ὁπότε τάχιστα τυχόντας 
ΑΝ “ 3 ᾽ δ Ν δ Χ ᾿ δ “ 8 ὧν δέοιντο ἀἁποπέμποι. ἀλλὰ μὴν καὶ τὴν εὐπάθειαν 
{4 Εν Ν 3 ;» 3 , 3 ὅσῳ ῥάονα καὶ εὐπορωτέραν ᾿Αγησίλαος ἐπετήδευσεν 
ἄξιον κατανοῆσαι. τῷ μὲν γὰρ Ἰ]έρσῃ πᾶσαν γῆν 

’ , Ἃ ἐὰ 

περιέρχονται μαστεύοντες τί ἂν ἡδέως πίοι, μυρίοι δὲ 
“- δ . " τεχνώνται τί ἂν ἡδέως φάγοι" ὅπως γε μὴν καταδάρθοι 

Ὁ» ἡ " 4 ’ 3 " Ν 

οὐδ᾽ ἀν εἴποι τις ὅσα πραγματεύονται. ᾿Αγησίλαος δὲ 
᾿ Ν , “. “Ὁ Ἂ Ἀ Ν 4 Ν διὰ τὸ φιλόπονος εἶναι πᾶν μὲν τὸ παρὸν ἡδέως ἔπινε, 

- ᾿ Ὗ Ν ἐο ν Ἶ » ᾿ ν. 7 πᾶν δὲ τὸ συντυχὸν ἡδέως ἤσθιεν" εἰς δὲ τὸ ἀσμένως 
“Ὁ “' , ε 53 Ν “ 

“ κοιμηθῆναι πᾶς τόπος ἱκανὸς ἦν αὐτῷ. καὶ ταῦτα οὐ 
, , "» ὔλ Ν ΝΝ θ 9 ’ 

μόνον πράττων ἔχαιρεν, ἀλλὰ καὶ ἐνθυμούμενος ἠγάλ- 
’ -“" 

λετο ὅτι αὐτὸς μὲν ἐν μέσαις ταῖς εὐφροσύναις ἀνα- 
στρέφοιτο, τὸν δὲ βάρβαρον ἑώρα, εἰ μέλλοι ἀλύπως 

3 Ἂ Ἂ 

βιώσεσθαι, συνελκυστέον αὐτῷ ἀπὸ περάτων τῆς γῆς 
Ν , Υ δὲ δόχωδ ἃ {ὃ “ ΜῈ ὡς 5. τὰ τέρψοντα. εὔφραινε δὲ αὐτὸν καὶ τάδε, ὅτι αὐτὸς 

[ι] ἴω , 3 

μὲν ἤδει τῇ τῶν θεῶν κατασκευῇ δυνάμενος ἀλύπως 
Ἂ Ν τ ’ Ν θ ́ , 

χρῆσθαι, τὸν δὲ ἑώρα φεύγοντα μὲν θαλπη φεύγοντα 



5--Χ, 2] πδ΄. (4.}, Χ, τς 
- “ 5 9 Ν δὲ ψύχη δι’ ἀσθένειαν ψυχῆς, οὐκ ἀνδρῶν ἀγαθῶν ἀλλὰ 

θηρίων τῶν ἀσθενεστάτων βίον μιμούμενον. ἐκεῖνό γε 6 
ἊἉ ᾿ Ν ἊΝ Χ 

μὴν πῶς οὐ καλὸν καὶ μεγαλόγνωμον, τὸ αὐτὸν μὲν 
ἴω “ ἍΝ ἀνδρὸς ἔργοις καὶ κτήμασι κοσμεῖν τὸν ἑαυτοῦ οἴκον, 

, 

κύνας τε πολλοὺς θηρευτὰς καὶ ἵππους πολεμιστηρίους 
- ξ 

τρέφοντα, Κυνίσκαν δὲ ἀδελφὴν οὖσαν πεῖσαι ἁρματο- 
ἄς "Ξ - , Ν , τροφεῖν καὶ ἐπιδεῖξαι νικώσης αὐτῆς, ὅτι τὸ θρέμμα 

- 3 ἣ 7 5 Ν , » ΄ ’ 2 τοῦτο οὐκ ἀνδραγαθίας ἀλλὰ πλούτου ἐπίδευγμά ἐστι. 
-» - -“ , 7 

τόδε γε μὴν πῶς οὐ σαφῶς πρὸς τὸ γενναῖον ἔγνω, ὅτι Ἰ 
τῳ Ν Ν 3 Ἷ 

ἅρματι μὲν νικήσας τοὺς ἰδιώτας οὐδὲν ὀνομαστότερος 
δ ͵ ᾽ Ὰ ἣ , 7 Ν Ι͂ 

ἂν γένοιτο, εἰ δὲ φίλην μὲν πάντων μάλιστα τὴν πόλιν 
μή , Ν , τ 8 ἃ 3 Ν “Ὁ Χ ἔχοι, πλείστους δὲ φίλους καὶ ἀρίστους ἀνὰ πᾶσαν τὴν 

“Ὁ “ ς γῆν κεκτῆτο, νικῴη δὲ τὴν μὲν πατρίδα καὶ τοὺς ἑταί- 
“ ᾿ Ι ρους εὐεργετῶν, τοὺς δὲ ἀντιπάλους τιμωρούμενος, ὅτι 

ὄντως ἂν εἴη νικηφόρος τῶν καλλίστων καὶ μεγαλοπρε- 
πεστάτων ἀγωνισμάτων καὶ ὀνομαστότατος καὶ ζῶν καὶ 
τελευτήσας γένοιτ᾽ ἂν; 

3 Ἁ Ἁ 3 Ἄ, Ἂ»Ὁ 9 “ΝΥ β »“ 

Ἐγὼ μὲν οὖν τὰ τοιαῦτα ἐπαινῶ ᾿Αγησίλαον. ταῦτα 10 
Ἁ “ “ ͵ , γὰρ οὐχ ὥσπερ εἰ θησαυρῷ τις ἐντύχοι, πλουσιώτερος 

μὲν ἂν εἴη, οἰκονομικώτερος δ᾽ οὐδὲν ἄν, καὶ εἰ νόσου δὲ 
πολεμίοις ἐμπεσοισης κρατήσειεν, εὐτυχέστερος μὲν ἂν 

Μ , ᾿] ᾽ ν δ 

εἴη, στρατηγικώτερος δὲ οὐδὲν ἄν᾽ ὁ δὲ καρτερίᾳ μὲν 

πρωτεύων ἔνθα πονεῖν καιρός, αλκῇ δὲ ὅπου ἀνδρείας 
᾿] ΄ ΄ [ἢ “Ὁ ,Ν 

ἀγών, γνώμῃ δὲ ὅπου βουλῆς ἔργον, οὗτος ἔμοιγε δοκεὶ 
7 Ἔ,.. ἅ 5 Ν » δ 7 2 ᾿ 

δικαίως ἀνὴρ ἀγαθὸς παντελῶς ἂν νομίζεσθαι. εἰ δὲ 2 
καλὸν εὔρημα ἀνθρωποις στάθμη καὶ κανὼν πρὸς τὸ 
᾽ Ν , " »“ , 

ἀγαθὰ ἐργάζεσθαι, καλὸν ἂν μοι δοκεῖ ἡ ᾿Αγησιλάου 
Φ ᾿ -» " " "“" ἀρετὴ παράδειγμα γενέσθαι τοῖς ἀνδραγαθίαν ἀσκεῖν βου- 

ἢ, »“ , " ᾿ 

λομένοις. τίς γὰρ ἂν ἢ θεοσεβῆ μιμούμενος ἀνόσιος 
ω » Υ̓ . “ γένοιτο ἢ δίκαιον ἄδικος ἢ σώφρονα ὑβριστὴς ἢ ἐγκῥατῆ 

᾽ ΄ ᾽ ᾿ -“Ὅ, ͵ 

ἀκρατῆς ; καὶ γὰρ δὴ οὐχ οὕτως ἐπὶ τῷ ἄλλων βασιλεύ- 
Ι 4--2 
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9 

52 τς ΧΝΟΥ͂Σ [2--Χ]. 9 

ΓΕ τ δον δ᾽ ἃ δα ἣν Δα) 5 , ᾿ς ει α΄. κ εἰν ὡς ἐπὶ τῷ ἑαυτοῦ ἄρχειν ἐμεγαλύνετο, οὐδ᾽ ἐπὶ τῷ 
Ν Ἄ 2 “ ἴω 3 πρὸς τοὺς πολεμίους ἀλλ᾽ ἐπὶ τῷ πρὸς πᾶσαν ἀρετὴν 

ς - - ͵ ᾽ Ν ἃ Δ λ 

ἡγεῖσθαι τοῖς πολίταις. ἀλλὰ γὰρ μὴ ὅτι τετελευτηκὼς 

ἐπαινεῖται τούτου ἕνεκα θρῆνόν τις τοῦτον τὸν λόγον 
΄ 3 Ἂ Ἁ “Ὁ 5 , ἴω Χ 

νομισάτω ἀλλὰ πολὺ μάλλον ἐγκωμίον. πρῶτον μὲν 
Ν Π -“ " Ἂ Ν “ ᾽ “»Ἅ 

γὰρ ὥπερ ζῶν ἤκουε, ταῦτα καὶ νῦν λέγεται περὶ αὐτοῦ. 
"4 ᾿ Υ Ν ’ 4 ν Ἃ 7 ᾽ ᾿ 

ἔπειτα δὲ τί καὶ πλέον θρήνου ἄπεστιν ἢ βίος τε εὐκλεὴς 
Ν “ « “Ὁ Ν “Δ - 

καὶ θάνατος ὡραῖος : ἐγκωμίων δὲ τί ἀξιώτερον ἢ νῖκαί 

τε αἱ κάλλισται καὶ ἔργα τὰ πλείστου ἀξια; δικαίως δ᾽ 
3 “ “Δ 3 ἂν ἐκεῖνός γε μακαρίζοιτο, ὃς εὐθὺς μὲν ἐκ παιδὸς ἐρασ- 
θεὶς τοῦ εὐκλεὴς γενέσθαι ἔτυχε τούτου μάλιστα τῶν 

»ς λον , τ ἣν’ ᾿ καθ᾽ ἑαυτόν᾽ φιλοτιμότατος δὲ πεφυκὼς ἀήττητος διετέ- 
λεσεν, ἐπεὶ βασιλεὺς ἐγένετο". ἀφικόμενος δὲ ἐπὶ τὸ 

“ 3 

μήκιστον ἀνθρωπίνου αἰῶνος ἀναμάρτητος ἐτελεύτησε 
’ - ς “ Ν " 

καὶ περὶ τούτους ὧν ἡγεῖτο καὶ πρὸς ἐκείναυς οἷς ἐπο- 
λέμει. 

Βούλομαι δὲ καὶ ἐν κεφαλαίοις ἐπανελθεῖν τὴν ἀρετὴν 
αὐτοῦ, ὡς ἂν ὁ ἔπαινος εὐμνημονεστέρως ἔχη. ᾿Αγησί- 

λαος ἱερὰ μὲν καὶ τὰ ἐν τοῖς πολεμίοις ἐσέβετο, ἡγούμενος 
Ἂ ἣν ) κε ον Ἂ ΄ὔ [ο Ὧν. 3 [φ 7 

τοὺς θεοὺς οὐχ ἧττον ἐν τῇ πολεμίᾳ χρῆναι ἢ ἐν τῇ φιλίᾳ 
- Ἐ ἊὉ αν 

συμμάχους ποιεῖσθαι. ἱκέτας δὲ θεῶν οὐδὲ ἐχθροὺς 
ἢ ςς ͵ " 3 . κ » ε α , 
ἐβιάζετο, νομίζων ἄλογον εἶναι τοὺς μὲν ἐξ ἱερῶν κλέπ- 

“ [4] ς 

τοντᾶας ἱεροσύλους καλεῖν, τοὺς δὲ βωμῶν ἱκέτας ἀπο- 
Ὁ ᾽ “ ς Ὁ Ὁ Ὑ ς Ἂ ᾽ 

σπῶντας εὐσεβεῖς ἡγεῖσθαι. ἐκεῖνός γε μὴν ὑμνῶν οὔποτ 
δ) Ξ Ἁ Χ » 5.ν δ Ε ΄ 5» ΩΝ 

ἔληγεν. ὡς τοὺς θεοὺς οἴοιτο οὐδὲν ἧττον ὁσίοις ἔργοις ἢ 
ς “ ς “ “ 5 Ν Ἂ, Ν «ς “ 2 ,ὔ 

ἁγνοῖς ἱεροῖς ἥδεσθαι. αλλὰ μὴν καὶ ὑπότε εὐτυχοίη, 
» ᾿] , ς Ζ ει Ν “Ὁ ͵ " Χ οὐκ ἀνθρώπων ὑπερεφρόνει, ἀλλὰ θεοῖς χάριν ἤδει. καὶ 

[.] , » Ἂν ἡ [ο " Μ» Ἃ 
θαρρῶν πλείονα ἔθυεν ἢ ὀκνῶν ηὔχετο. εἴθιστο δὲ φο- 

, ε. δι 7 Ὁ Ἂ “. 

βούμενος μὲν ἱχαρὸς φαίνεσθαι, εὐτυχῶν δὲ πρᾷος εἶναι. 
Ὁ Ν " » Ν 7 5 Ν Ἁ 

τῶν γε μὴν φίλων οὐ τοὺς δυνατωτάτους ἀλλὰ τοὺς προ- 
͵ ᾽ ͵ , Χ ᾽ » ᾿ 

θυμοτώτους μάλιστα ἠσπάζετο. ἐμίσει δὲ οὐκ εἴ τὶς 
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κακῶς πάσχων ἡμύνετο, ἀλλ᾽ εἴ τις εὐεργετούμενος ἀχα- 
, ,᾿ κι 

ρίστος φαίνοιτο. ἔχαιρε δὲ τοὺς μὲν αἰσχροκερδεῖς πένη- 
ς “Ὁ Ἁ Ν ἈΨΗ ὦ “- 

τας ὁρῶν, τοὺς δὲ δικαίους πλουσίους ποιῶν, βουλόμενος 
-" , -“ “ 

τὴν δικαιοσύνην τῆς ἀδικίας κερδαλεωτέραν καθιστάναι. 

ἤσκει δὲ ἐξομιλεῖν μὲν παντοδαποῖς, χρῆσθαι δὲ τοῖς 
᾽ “- , , Δ Ἷ 

ἀγαθοῖς. ὁπότε δὲ ψεγόντων ἢ ἐπαινούντων τινὰς ἀκούοι, 
᾿] «- , ἊΝ ’ 

οὐχ ἧττον ᾧετο καταμανθάνειν τοὺς τῶν λεγόντων τρο- 
Ὰ τ΄ ὦ ΄ Ν Ν Χ ἘΣΦΝ , πους ἢ περὶ ὧν λέγοιεν. καὶ τοὺς μὲν ὑπὸ φίλων ἐξαπα- 

, ͵ Ν Χ ͵ , 

τωμένους οὐκ ἔψεγε, τοὺς δὲ ὑπὸ πολεμίων πάμπαν 
Ν 5 “ -“ 

κατεμέμφετο, καὶ τὸ μὲν ἀπιστοῦντας ἐξαπατᾶν σοφὸν 

ἔκρινε, τὸ δὲ πιστεύοντας ἀνόσιον. ἐπαινοίμενος δὲ 
Μ ς Ν [ω Ἁ, ’ : , Ν᾽ Μὰ. ’ Ἀ ἔχαιρεν ὑπὸ τῶν καὶ ψέγειν ἐθελόντων τὰ μὴ ἀρεστά, καὶ 

»-“" , ᾽ 7 “ Ν 

τῶν παρρησιαζομένων οὐδένα ἤχθραινε, τοὺς δὲ κρυψί- 
΄“ 5 7 , , 

νους ὥσπερ ἐνέδρας ἐφυλάττετο. τούς γε μὴν διαβόλους 
“- Ἄ ᾿ , 5 , “ 7] Ὁ ’ 

μᾶλλον ἢ τοὺς κλέπτας ἐμίσει, μείζω ζημίαν ἡγούμενος 

φίλων ἢ χρημάτων στερίσκεσθαι. καὶ τὰς μὲν τῶν 
᾽ [ω ς “ , » ν Χ “Ἂ » , 

ἐδιωτῶν ἁμαρτίας πράως ἔφερε, τὰς δὲ τῶν ἀρχόντων 
, 5 " κ ᾽ ἣ γι 

μεγάλας ἦγε, κρίνων τοὺς μὲν ὀλίγα, τοὺς δὲ πολλὰ κακῶς 
7 “ Ν , μ ο ὼ Ἅ 

διατιθέναι. τῇ δὲ βασιλείᾳ προσήκειν ἐνομιζεν οὐ ῥᾳδι- 
7 5 “ Ν ’ 

ουργίαν ἀλλὰ καλοκαγαθίαν. καὶ τοῦ μὲν σώματος 
εἰκόνα στήσασθαι ἀπέσχετο, πολλῶν αὐτῷ τοῦτο δωρεῖσ- 

θαι θελόντων, τῆς δὲ ψυχῆς οὐδέποτε ἔπαυετο μνημεῖα 
᾿ Ν μὰ “ Ν Ν 

διαπονούμενος, ἡγούμενος τὸ μὲν ἀνδριαντοποιῶν, τὸ δὲ 
“- Ν , Ν “- Ἵ . 

αὑτοῦ ἔργον εἶναι, καὶ τὸ μὲν πλουσίων, τὸ δὲ τῶν ἀγαθῶν. 
, 7 ᾿ ᾽ ’ 77 Ν Ν 3 " 

χρήμασί γε μὴν οὐ μόνον δικαίως ἀλλὰ καὶ ἐλευθερίως 
-“" “ , ν “ ς ’ Ν ) κ᾿ " ᾿ “ 

ἐχρῆτο, τῷ μὲν δικαίῳ ἀρκεῖν ἡγούμενος τὸ ἐᾶν τὰ ἀλλό- 
“-“ , 8 Ἀ - ΄ “ , 

τρία, τῷ δὲ ἐλευθεριῳ καὶ τῶν ἑαυτοῦ προσωφελητέον 
. φ, Δ, ᾿ , “4 Υ Ν - - εἶναι. αἰεὶ δὲ δεισιδαίμων ἦν, νομίζων τοὺς μὲν καλῶς 
-“ " Ν . - 

ζῶντας οὔπω εὐδαίμονας, τοὺς δὲ εὐκλεῶς τετελευτη- 
κότας ἤδη μακαριους. μείζω δὲ συμφορὰν ἔκρινε τὸ 

΄ . ᾿ μι “" “ ᾽ »“ 

γιγνώσκοντα ἢ ἀγνοοῦντα ἀμελεῖν τῶν ἀγαθῶν, διξης 

δ 



54 ΧΕΜΝΟΡΑΟΜΤΊΙΔ' [9-τς 
Χ “" Ἷ ᾿] , 

δὲ οὐδεμιῶς ἤρα ἧς οὐκ ἐξεπόνει τὰ ἴδια. μετ᾽ ὀλίγων δέ 
3 Ἷ τ ’ὔ 5 ,ὔ . Ρ] Ἂ ᾽ ᾽ Ε , 

μοι ἐδόκει ἀνθρώπων οὐ καρτερίαν τὴν ἀρετὴν ἀλλ᾽ εὐπά- 
, “Ὁ ἊΜ 

θειαν νομίζειν ἐπαινούμενος γοῦν ἔχαιρε μᾶλλον ἢ 
, 3 ἃ Ν 3 7 ᾿Ὶ ’ὔ » 

χρήματα κτώμενος. ἀλλὰ μὴν ἀνδρείαν γε τὸ πλέον μετ 

εὐβουλίας ἢ μετὰ κινδύνων ἐπεδείκνυτο, καὶ σοφίαν ἔργῳ ς ω) μ ᾽ βγᾳ 
- Ἃ ῇ " ’ 7 ᾿) ! Δ 

ιο μᾶλλον ἢ λόγοις ἤσκει. πρᾳότατος γε μὴν φίλοις ὧν 
3 “ , 53 φ Ν ῇ , 5 ᾿ 

ἐχθροῖς φοβερώτατος ἦν" καὶ πόνοις μάλιστα ἀντέχων 
ς ͵ “ ς “ ἴω Μ “-“ Ἃ - “ 

ἑταίροις ἥδιστα ὑπεῖκε, καλῶν ἔργων μᾶλλον ἢ τῶν καλῶν 
“Ὁ Ν -“ ᾽ 

σωμάτων ἐπιθυμῶν. ἔν γε μὴν ταῖς εὐπραξίαις σωφρο- 

νεῖν ἐπιστάμενος ἐν τοῖς δεινοῖς εὐθαρσὴς ἐδύνατο εἶναι. 
᾿] , 

ι: καὶ τὸ εὔχαρι οὐ σκώμμασιν ἀλλὰ τρόπῳ ἐπετήδευε, καὶ 
“ Χ , 5 Ν υβ ᾿ ἵλλ Ν ὺ ῇ δ Ἂ ὸ 

τῷ μεγαλοφρονι οὐ συν ὕβρει, αλλὰ σὺν γνωμῃ ἐχρῆτο 
“- ΄“" ’ὔ ἊΝ » ’ 

τῶν γοῦν ὑπεραύχων καταφρονῶν τῶν μετρίων ταπεινότε- 
3 Ν Ν 2 ν» Ἂ Ἃ 3 Χ Ν - 

ρος ἦν. καὶ γὰρ ἐκαλλωπίζετο τῇ μὲν αμφὶ τὸ σῶμα 

φαυλότητι, τῷ δ᾽ ἀμφὶ τὸ στρά ὁσ͵ 0 δ᾽ αὐτὸ αυλότητι, τᾷ μφὶ τὸ στράτευμα κόσμῳ, τῷ δ᾽ αὐτὸς 
μὲν ὡς ἐλαχίστων δεῖσθαι, τοὺς δὲ φίλους ὡς πλεῖστα 

ι5 ὠφελεῖν. πρὸς δὲ τούτοις βαρύτατος μὲν ἀνταγωνιστὴς 

ἦν, κουφότατος δὲ κρατήσας, ἐχθροῖς μὲν δυσεξαπάτητος, 
φίλοις δὲ εὐπαραπειστότατος. αἰεὶ δὲ τιθεὶς τὰ τῶν 

΄ Ε] “". ».κὶ Ε] “ ᾿, Ἂ ὔ 5, 

φίλων ἀσφαλῶς αἰεὶ ἀμαυροῦν τὰ τῶν πολεμίων ἔργον 
13 εἶχεν. ἐκεῖνον οἱ μὲν συγγενεῖς φιλοκηδεμόνα ἐκάλουν, 

οἱ δὲ χρώμενοι ἀπροφάσιστον, οἱ δ᾽ ὑπουργήσαντές 
4 ς ᾽ 

τι μνήμονα, οἱ δ᾽ ἀδικούμενοι ἐπίκουρον, οἵ γε μὴν 
- “Ὁ ᾽ 

μ συγκινδυνεύοντες μετὰ θεοὺς σωτῆρα. δοκεῖ δ᾽ ἔμοιγε 
κ᾿ ᾿ ’ 3 ’ 5 α “ ε ᾿ ᾿Ξ 

καὶ τόδε μόνος ἀνθρώπων ἐπιδεῖξαι, ὅτι ἡ μὲν τοῦ 
, « Ὁ “Ὁ ᾿ “ 

σώματος ἰσχὺς γηράσκει, ἡ δὲ τῆς ψυχῆς ῥώμη τῶν 
. “- , - “ ᾽ - 

ἀγαθῶν ἀνδρῶν ἀγήρατός ἐστιν. ἐκεῖνος γοῦν οὐκ ἀπεῖπε 
᾿ς Ἂ Ἄ 3 Υ ᾽ν Ἢ Νν Ν Ν [] μεγάλην καὶ καλὴν ἐφιέμενος δόξαν, εἰ καὶ μὴ τὸ σῶμα 

[ο [ω 5 “ ῇ »“" 

ι5 φέρειν ἠδύνατο τὴν τῆς ψυχῆς αὐτοῦ ῥώμην. τοιγαροῦν 
- ““ 3 ᾿Α ’ 

ποίας οὐ νεότητος κρεῖττον τὸ ἐκείνου γῆρας ἐφάνη ; τίς 
᾿ ΓΩῚ “ , »“ Ν - « ᾽ 

μὲν γὰρ τοῖς ἐχθροῖς ἀκμάζων οὕτω φοβερὸς ἣν ὡς ᾿Αγη- 



τς, τ6] ΘΕ  Σ άτισ;. ΣΑ͂Ρ ΧΙ ες 
, ι ἡ, “ ᾿ δῃ ΕΝ ἀ , ΠΕΓῸΝ Ν σίλαος τὸ μήκιστον τοῦ αἰῶνος ἔχων ; τίνος δ᾽ ἐκποδὼν 

,7ὔ »" [2 ς ’ὔ’ ἋἝ 9 ᾿ς Ἃ 

γενομένου μᾶλλον ἥσθησαν οὐ πολέμιοι ἢ Αγησιλάου καί- 
»"»" ’ 

περ γηραιοῦ τελευτήσαντος ; τίς δὲ συμμάχοις θάρρος 
» Λ 3 ΓΙ 

παρέσχεν ὅσον ᾿Αγησίλαος, καίπερ ἤδη πρὸς τῷ στόματι 
Ξι 7 » ͵7ὔ Ἀ ᾿ὰ ᾳ , ’ ν᾿} , Ε 

τοῦ βίου ὦν; τίνα δὲ νέον οὗ φίλοι πλέον ἐπόθησαν ἢ 

᾿Αγησίλαον γηραιὸν ἀποθανόντα; οὕτω δὲ τελέως ὁ ἀνὴρ τὸ 
»-“ ,ὔ ᾿] ’ὔ “Δ ; « ἈΝ Ἁ 

τῇ πατρίδι ὠφέλιμος ὧν διεγένετο, ὡς καὶ τετελευτηκὼς 
ΕΙΣ »Μ ,ὔ Σ» ΕΟ Ἀ , ᾽ εἶ - 

ἤδη ἔτει μεγαλείως ὠφελῶν τὴν πόλιν εἰς τὴν ἀίδιον 

οἴκησιν κατηγάγετο, μνημεῖα μὲν τῆς ἑαυτοῦ ἀρετῆς ἀνὰ 

πᾶσαν τὴν γῆν κτησάμενος, τῆς δὲ βασιλικῆς ταφῆς ἐν 
- , τῇ πατρίδι τυχών. 



ἵ 

Ψ, ἡ 



ἜΣ ΈΕΒ. 

ΟΠ 6.01. 8 1. διὰ τοῦτο] Ορ. 77. 8.6. ΑΠΔὈ. 1. 7. 3 οὐκ ἀνθρώπων 
ἀπορῶν βαρβάρων συμμάχους ὑμᾶς ἄγω, ἀλλὰ νομίζων ἀμείνονας καὶ κρείτ- 
τους πολλῶν βαρβάρων ὑμὰς εἶναι, διὰ τοῦτο προσέλαβον. ΓνἹΙ. 1. 9 οἱ δὲ 
στρατιῶται αὐτοί, ἐπισιτισμοῦ δεόμενοι, διὰ τοῦτο ἀθυμοῦσι πρὸς τὴν 
ἔξοδον. 

8. 2. εὐγενεία:] ΤῊΪΞ νγογτά 15 ποΐ ἰουπαᾶ εἰβοννβεσα ἴῃ (ῃ6 νυ ]ηρ5 
οὗ Χεβοόορποη: γγε μανε εὐγενής ΗΕ]]. ιν. 1. 7. 

᾿ Τοῖς προγόνοις ὀνομαζομένοι.] ᾿Ονομα ζομένοις ΕἸΠΕ Υ ““οὗ ΠΙρἢ τοραΐα- 
τοπ, ἢ ὀνομαστοῖς [(ρΡ. Ι5οοΥ. 208 Ὁ οὐ γὰρ δίκαιόν ἐστιν ἐλάττους ποι- 
εἶσθαι τὰς τιμωρίας ὑπὲρ τῶν ἀδόξων ἢ τῶν διωνομασμένων (ν. 1. ὠνομασμέ- 
νων}]; ΟΥ̓““ ΞΡΕοΙΠ6(, τηδπίϊοηεα ὈΥ παιηθ.᾽" Τηϊβ Ἔχρυαϑβίοη τηϑί ποῖ. 
ὕε τερατάβά δ5 ἃ ἀδίίνε αρβοϊαίε ψ ἢ {Π6 ποίίοη οὗ ““ψνῆεη "ἢ ἀεβηδά Ὀγ 
ΒΟΙΊΘ δοίίοῃ οὐ βἰαΐθ, δἃ5 ἰη Ε6]]. 111. 2. 25 περιόντι δὲ τῷ ἐνιαυτῷ φαί- 
νουσι πάλιν οἱ ἔφοροι φρουρὰν ἐπὶ τὴν Ἦλιν (Τ7ε], 8 690). χε τλᾶγ ταΐῃευ 
ο8}] 1ἴ ἃ οο!]αΐθσαὶ ἀδίϊνε οὗ γϑοίεσθησθ, δπα ἱποῖπᾶθ ᾿ἃ ἀπάθυ (ῃ6 Ὠφαᾶ οὗ 
““ Ζαΐίστες φ07717210 11, εχίθημαϊησ (Π6 ἴογπὴ ““εοη)ι)ιοοἶ ἡ ἴῃ ἃ ΨΙ46 56ῆ86, 
ΟΡ. Αὐῃοϊ]ά οἡ ΤΠυς. 11. 7. 2. 

ἀφ᾽ Ἡρακλέους] Ορ. Νερ. Αρεβ. 1. 2 “τῆοβς εγαΐ δηΐπὶ ἃ τῃδ]ουΐριιβ, 
Τιδοβάδθιηοηβ {γα 5, αἴ ἄἀπος. Πα θγθηξ ΒΟΉ ΡΕΥ ΥΈρῈ5, ΠΟΠΊΪΏΘ Τ]ΔΟῚ5 
4αδπῖ ᾿τηρεσῖο, Ἐχ ἀπαῦιιϑ [Δ111115 ῬΥΟΟΙ εἰ ΕσυβίΠθηῖβ, αἰ ῬΥΙΠΟΙ͂ΡΕ5 
εχ ῥσόρσεπῖθ Ηδγοι}5 ϑ'ρατίδθ σταρὶβ ἐπουιηΐ." “ΠΕ Κίηρβ οὗ ϑρατγίδ' 
τεῖσῃεα Ὀγ αἰϊνίπα τὶσῃΐ, θθοαιιβα ἴη (Π6 βοϊειηη σομηρδοῖ τηδάθ Ῥείννεθη 
τῆς Ηεγδο!άδα δπᾶ {Πς6 Τλοχίδηϑ, ΘῈ η ΓΠΘΥ σοτητηθηοσα {ΠΕῚΓ ΘΠ ΘΥΡΥΪ56, 
τῃς6 ἀἱρσηῖν οἵ Κίπρ' νγὰβ ἴο σϑπηδίη ἴῃ [ἢ ροϑβίο ιν οἵ Η θύοι ]αβ ἴοσ ἐνετ,ἢ 
Αὐηο]ά, ΤΠας. νο]. 1. ΑΡΡ. 2. 

καὶ τούτοι5] “[Π656 ἀπορβίοτϑ ἰοο." ἝΟρ. Ηάδι. 11. 73 ὅτε γε ἀρχό- 
μεθα μὲν ἐόντες Πέρσαι ὑπὸ Μήδου ἀνδρὸς Μάγου, καὶ τούτου ὦτα οὐκ 
ἔχοντος. 80 καὶ ταῦτα ΜΙ ἃ Ρατγίϊοῖρ] 6, “ δηά (ῃαΐ ἰοο.᾽ 

8 3. ἀλλὰ μήν] ““1Πδη {τ Ποτ.᾽ 

8 4. ἥ τε γὰρ πόλις... αὐτῶν] ΤΗΣ (λοϊοης νη ΐο ΤΗπογάϊάος 1. 
18, χ δἰ Ππάθ5 ἴο (ἡ γὰρ Λακεδαίμων...ἐπὶ πλεῖστον ὧν ἴσμεν χρόνον στασι- 
άσασα) ατε τείεττε ὈΥ ΑΥὐπο]ά ἴο {{|ὲ ῥεγρείιαὶ ᾿βα]οιιβθβ Ὀθεΐνγθθη [ἢ 6 



εὖ ΧΕΔΝΟΡΠΗΟΝΤΙΣ ΑΦΕ5ΙΖΑσσ. [{ἅ8 4-- 
Ἰοιι565 οἵ Ἐλιτυβϑίμθηεβ δἀηα Ῥυόοαβ ταί μεσ ἴΠδη ἰο ΔΗΥ͂ ΡΟρυΪαΥ 5εάϊ- 
δἸοη5. ΟΡ. αΐ, ὟἹ. Εξ2: 

τοιγαροῦν... βασιλεία]  (Ορ. Ἐδηρ. Το. ΧΟ Ἷ μόνη γὰρ δὴ αὕτη 
διατελεῖ οἵαπερ ἐξ ἀρχῆς κατεστάθη" τὰς δὲ ἄλλας πολιτείας εὕροι ἂν τις 
μετακεκινημένας καὶ ἔτι καὶ νῦν μετακινουμένας. ἼΤΠαὸο. 1. 18.1 ἔτη γάρ 
ἐστι μάλιστα τετρακόσια καὶ ὀλίγῳ πλείω ἐς τὴν τελευτὴν τοῦδε τοῦ πολέ- 
μου ἀφ᾽ οὗ Λακεδαιμόνιοι τῇ αὐτῇ πολιτείᾳ χρῶνται. 

8. 5. πρὶν ἄρξαι] “Ὀεΐοτε ες σατης ἴο {π6 [ῃγοπθ."" Ορ. Τῇπο. 11. 
15. 3 ἐπειδὴ δὲ Θησεὺς ἐβασίλευσε (ὀεεαιε 2,1). 

ἐρισάντων κιτ.λ.] Ορ. Ηδε]]. 111. 3. 1-τ. Χεποόρῆθοι ἰπούα ἐ61]5. τι5 
ἴηαἱ Τιγϑαηευ ὙνΑΥΙΏΪΥ βεοοηαθα (Πη6 ργείθεηβίοηβ οἵ Αρέεβϑιίαιβ ἴο [Π6 
1ΠγοηΘ6, ἀΥρτησ {παΐ [Π6 σοά ννῆο Ππαᾶ Ὀιάἄδη ϑρατία ““Ῥθννασα οἵ ἃ ἰαπῖα 
Τοῖσι ̓" ἀἸ4 ποῖ 41Ππ46 ἴο δὴγ ῬοάΠ]ν ἀδἔδος ἴῃ {πῸ Κίπσ θαΐ ἰο της τεῖσῃ 
οἵ ΔΥ οὔ ψῇῆο ψὰβ ποΐ ἃ ἰγπ6 ἀεδβδοθηάδηΐ οἵ Ἡδίοα]εβ. 50 {Π6 1ῃ- 
Παρ δηΐβ οἵ Ουγεης (Ηα(. τν. 161) τεσατάβα {Ππ Ἰαπγθπαββ οὗ Βαίίιβ 85 ἃ 
ΤηΔΙΚ οὗ αἰνίηα αἰβρίθαβασα δηα βϑηΐ [ῸΥ. αἄνίοθ ἀροὴ ἴἢ6 τηδίίου ἴο 
ΤΕΙ͂ΡΙ. Ὅτθίε; ζ χιζ Ο7.) 15: ἢ». .ὉὍη: 

δ. 6. ἔτι μὲν νέος ὦν] ΑἹ {ῃἰ5 της Αρεϑιϊαιϑ τη πᾶνε Ῥθεη ἀρουῦξ 
ΤΟΥ γϑαῖς οἱ4. ϑιγ]αυν ῬΠΆ]Ιηι5 (ΑΔ. 11. 1. 13) αἀάγεββεβ. Χεπο- 
ῬΠοη, πο ννὰβ {πεπ δρουῦὲ {Πἰτίγ-ςννο γεαῖβ οἵ ἂρὲϑ, 85 ὦ νεανίσκε. 
Οτοίε (ἸΧ. Ρ. 64, ποίθ) ἀρρεαῦβ ψἱτπουέ τεαβοη ἰο ἀοαδὲ ἴῃ δοουγδου οὗ 
1Π6 Ἔχρυθβϑίοη. ΟΡ. Μβϑιηου. 1. 2. 35. 

ἐξηγγέλθη βασιλεὺς ὁ Περσῶν] ΜΥΠΘΠ ἀρ] οα ἰο [ῃς Ῥεγϑίαη ἰκΐπσ, 
1ῃ6 ἀυίἰοἱα νγαβ οὐηϊ θα νυν ἢ βασιλεύς, ἃ5 1{ 1ὲ γγΕΓῈ ἃ ῬΥΟΡΟΥ πατηθ. Τὴδ 
πον νγὰβ Ὀσοισῃς ὈΥ ἃ ϑυγδασοιϑαη τηθγοῃαπὲ παιηθα Ἡδτγοάδβ, γῆο Ὠδά 
νἱϑ[εα {πῸ6 Ῥμοεπίοϊδη ροιίβ ἀηᾶ μδά βθθὴ {π6 ρῥσγεραγαίίοῃβ {ποτὰ (Η6]], 
111: 4.1} 

ὡς ἐπὶ “Ἑλληνας] ““45 1 Ἰηἰεπαϊησ ἰο Ἰηναάς Οτεεςοα.᾽ἢ 

8. 7. τριάκοντα μὲν Σπαρτιατῶν] ὍΠ656 []] ΒΘ ραγίδῃ οἰ{[Ζϑὴβ υνοιυ]ά 
Μὲ ἃ βοχί οἵ σοιποὶ] οἵ οἴποοῖβ. 

δισχιλίους δὲ νεοδαμώδει5] ΤῊ5 ννᾶ5 {Π6 πατὴδ ὈΥ͂ ψνῃϊοἢ πόσα Ἡ οἱοίς 
τνοτα Κπονῃ ηΠο Παά Ῥεϑη ἔτεα Ὀγν {πε βίαΐϊε ἴῃ στονναγα [ῸΥ βεύνίσα 1Π 
τναῦ; Τῆυο. ΜΠ. 58. 3 δύναται δὲ τὸ νεοδαμῶδες ἐλεύθερον ἤδη εἷναι. 
νε Βηά (Πἰς ΠΠΡΟυν σίνθη ἴο {πῸ Ἡ ]οίβ πο ἰουσῃς ππᾶθυ Βιαβιαβ, 
πιο. 421 (Τὰς. ν. 34). [ἢ ταβρεοΐ οὗ {ΠπῸῚΓ οἷν} τὶρηΐς {ΠΥ τδηκαά 
αὔονο ἴῃς “Ζεγϊοεεῖ. 

στρατεύει» ἨἩεἰΪαπα ἰπηϑετίς τοῦ Ἰϑείογθ ἐπ15 ὑνοσά, σοτηρασίηρ 277. 
" φο ᾽ Ἅ , 

2. 23 ὡς γὰρ τοῦ στρατεύεσθαι αὐτὸν καὶ πεζῇ καὶ ἐφ᾽ ἵππων ἀπεῖργεν ἠδὴ 

τὸ γῆρας : ΑΠΔΡ. 1. 6. 2 κωλύσειε τοῦ καίειν. 

το. ἥδε πρώτη πρᾶξις ἐγένετο] ““1πΠ6 Ο]]ΠΟν Πρ γγὰβ Ἠΐβ Βγβὲ αοϊϊοη. 

ΟἿ. Τ͵ΙΒΙΤΙ:.5. 56 ταῦτα ἀποφθέγματα οὐκ ἀξιόλογα, τ {π656 πηαίίους δ΄δ 

ποῖ βαγίηρβ ΜΟΥΓΠΥ οὗὨ τηθηϊοῃ." ΑΠΑΡ. 1. 4.4 ἤσαν δὲ ταῦτα δύο 
τείχη. 



8. 17] ΔΌΤΕ. 59 
Τισσαφέρνη5] ϑαίταρ οὗ (ατῖα δπᾶ Τιγάϊα. 

ἀγγέλους] ““Δπιραββαάους." Ορ. ΗἙε]]. 1. 4. 2 οἵ τε Λακεδαιμονίων 
πρέσβεις καὶ οἱ ἄλλοι ἄγγελοι. 1Π..2. 18 προῆλθε πρὸς τοὺς ἀγγέλους. 
Αμδ85. νι. 6. 12 Σεύθου τουτουΐ πολλοὺς ἀγγέλους πρὸς ἐμὲ πέμποντος. 

᾿ διαπράξεσθαι] ϑοηιε τηδηβουρίβ σῖνε διαπράξασθαι. ΤῊΣ Ῥταβεπΐ, 

Ἑπὺίυτο, οὐ Δογίϑε Τπῆμϊτῖνα ἰ5 566 δίζευ νεῦῦ5. οὗ βιυεαγίηρσ, ογάθυίηρ, 
Ρταγίησ απᾶ {Π6 {Πκὸ, δοσοογάϊηρ' 45 [ῃ6 βρβαϊζεὺ γεραγάβ [ῃ6 δοίϊοη ἢ οΥ 
85 5|Π|ΡῚῪ σοητϊπαΐησ, ΟΥ̓ σοπιϊηαΐηρ ἴῃ Γαΐαγα ἘἸΠη6, ΟΓΥ Πὰ5. ΠΟ τεραγά 
δἰπεσ ἴο 115 οοπίϊηπαησε ΟΥ̓ 115 ἴπη6, Ὀας ΟὨΪΥ ἴο 115. ἰαἸἰκίηρ ΡΙαθθβ. ε]{, 

8 405. 7. 
τὰς ἐν τῇ ᾿Ασίᾳ πόλεις Ἑλληνίδα] ὙΤΠ6 Δτίῖο]α 15 ποῖ τερεαΐθα 

Ῥείογε Ἑλληνίδας ἃ5 ἴῃ. Η16]}. 1ν΄. 3. 15. 

8 11. ἀντὶ τοῦ εἰρήνην πράττειν] ““ Ἰηβίεαα οἵ εἰεοίίηρ (οΥ, ργοουτ- 
1ησ) Ρεδςε.᾽ 

ξ. 13. ἐπὶ τῷ καταβάντι στρατεύματι) 50. παρὰ βασιλέως, (ΟΡ. 
ΗΟ ΠΥ: 

οἱ μὲν ἄλλοι σύμμαχοι] 55. “1 411165 Ῥεβὶἄ65 [6 ϑρατγίδης.᾽ (τ. 
ΗΞε]1. 11. 4. 9 καὶ τοὺς ἄλλους ἱππέας, ““ἀηα [Π6 φανα] ιν Ὀεβι65.᾽ 
ΑΠΔ0. 1. 5. 5 οὐ γὰρ ἣν χόρτος οὐδὲ ἀλλο οὐδὲν δένδρον. 7. 11 ἄλλοι δὲ 
ἦσαν ἑξακισχίλιοι ἱππεῖς. 8.0 ἴῃ [,αἴϊη, ““αἰ:5.᾽ 

8 14. συσκευάζεσθαι) ““ Ῥαοὶς ὑρ,᾿ ““σαφξα εοἰἤρεγε,," ἃπα 50 “δεῖ 
τεδαγ. 

ἀγορὰν παρασκευάζειν} “ῬΥΈΡΑΓΙΕ ἃ τηδτϊτεί οσ [πες βα]6 οὗ ρον: βίοτϑβ. 
Όρ. Ἴπας. νη]. 40. 1 καὶ οἱ μὲν πεισθέντες ἔπεμψαν ἄγγελον καὶ ἡ ἀγορὰ 
παρεσκευάσθη. 

8 15. ἐπὶ τὸν αὐτοῦ οἶκον εἰς Κ αρίανὄὐ͵ (Ορ. Νερ. Αρεδ5. ΠΙ. 1, 2 
“ροβίαιιαμη ἱπάποίασι πη γαίας 4165, Ὀαυρατιι5 πο ἀπθίαηβ, αποά 
ἰρβίιαθ επί Ρ]υσπηα ἀοιηῖο! ]α ἴῃ (ἀγα εἰ δὰ ταρίο 115 [θη ροΥ 5 
τλα]ο ραίαθαίαγ Ἰοσιρ] οἰ ἰβϑῖπηα, 60 ΡΟ σϑί γι η} Ποϑίθϑ ηρείαχγη δοΐαγοϑβ, 
ΟἸΏΠ65 51145 ΟΟρία5. 60 οοῃίταχθγαῖ, Αἱ Αρδβιίαις 1 ῬΠΓΥΥρΊ αι 56 οοη- 
νεῖ βαπιαιπθ ΡΥΪὰ5 ἀδρορι δία. δϑί, αι ΤΊΒΘαΡΠΘΥΠ65. πβαθδιη 56 
τηονεγεί.᾽ἢ 

τό. ἀναλαμβάνων ἢγε] ““ἰαἸκίηρ' ([ῃ6. Ξ}0514165), Πα 164 {Πϑῖὴ οἡ. 
ἼΤΠ15 ἀρρϑαῖβ ἴο )ὲ ἃ ΠΊΟΥΘ 5 Ρ0]6 ἱπίεγργείδίίοη (Παη ἴο ταραγά γε ἃ9 
ἱπίγδηῃϑιενε (οΡ. 8 33). Ορ. Ἴππος. ν, 7. 2 ἀναλαβὼν ἦγε. ᾿Αναλαμβά- 
νων 85 ἔχων, ἄγων, φέρων ΥΤηΔΥ οΟἴζεη Ὀ6 ΙΠΘΙΘΙΥ ἰγαηϑ]αῖθα “1. 80 
ΗΕ], 1. 1.1. 76], ὶ 698 ἔ. ΟΡ 5. 2. 

8 τ7. τὸ ἐξαπατᾶν.. ἐγένετο] ΟΡ. 11. 4. ῬΙαίατοι, Αραβ. 9 εὐθὺς 
οὖν ἀμυνόμενος ἀπάτῃ δικαίᾳ τὴν Τισσαφέρνους ἐπιορκίαν ἐπέδειξεν ὡς ἐπὶ 
Καρίαν προάξων. ἼΠαο. ν. 9. 32 καὶ τὰ κλέμματα ταῦτα καλλίστην δόξαν 
ἔχει ἃ τὸν πολέμιον μάλιστ᾽ ἄν τις ἀπατήσας τοὺς φίλους μέγιστ᾽ ᾿ ἂν 
ὠφελήσειεν, Μέεηπι. 111. 1. 6 καὶ ἁπλοῦν τε καὶ ἐπίβουλον καὶ φυλακτικόν 
τε καὶ κλέπτην (τὸν στρατηγὸν εἶναι χρή), 



ύο ΧΕΝΟΡΗΟΝΤΙΣ ΑΘ ΕΔΙΖΑῦΒ. [π  τη--- 
ἐνταῦθα] ““οπ [Πα οσοαβίοῃ.᾽ 

8 18. ἐπὶ θάλατταν] ἴῃ ψΗΪΟΝ οαθε ἴΠ6 Ῥαγεῖς ὑγουά θα βραγεᾶ [8 
{τᾺοι10]6 οὗ οατγγίηρ παῖ {Πα Ὀουρῃΐ ἀατησ δὴ ἰπ]απηα τάγοῇ, δηα αἷ5ο 
νοῦ] πᾶνε δῇ ορροσίπη!Υ οὗ Τα 56]! ηρ᾽ {ΠΕῚΓ σοοάϑ. 

λαφυροπώλας] ““ τείΔ 1165 οὗ [Π6 5Ρ01],᾽ ““εείογε5.᾽" 

προΐεσθαι τὰ χρήματα] ““σῖνε ὉΡ {Π6 ΡυγοΠαβεβ (οη ογϑα1).᾽ἢ 

τὸ δημόσιον βλάψαντες] 411 Ὀοοίγ ἰαἰκθῃ ἴῃ νγᾶῦ Ὀθοδπια ἐπ 6 ΡΥΟΡΟΙΥ͂ 
οὗ {6 ΚΞἰαΐε δὲ ϑρατία. 

παμπληθῆ χρήματα ἔλαβον] ““τερεϊνεά ἃ στεαΐ δαὶ οὗ τῃϑσομαπα δα 
(ἴο 5611 ἀρϑιη).᾽ 

δ. 21. ἐμπόρων] 56. ἰταάδι5. ψΠῸ [Ο]]οννεᾶ ἐπ6 ἀγτηγ. Ορ. ΠΕ]]. 
Ι. 6. 37 παρήγγειλε τοῖς ἐμπόροις τὰ χρήματα σιωπῇ ἐνθεμένους εἰς τὰ 
πλοῖα ἀποπλεὶν εἰς Χίον. 

συγκομίζοιντο] ΔΝΏΕΗ ἃ πεαίευ Ρ] ΓᾺ] βιρηϊῆεθθ ῬΟΥΒΟῚ5 ΟΥ̓ δηϊπηαΐα 
(Ὠϊηρϑ, δηα [Π6 ποίίοῃ οἵ ἐπα θμαδιον 15. ἱπίθη θα ἴο Ὀ6 δχρτθββεά, [Π6 
νΘΙΌ 15 ἴῃ 1Π6 ρΙπγα]. 6], ὃ 2385. ΤῊΪ5 15 ὄνεὴ [Π6 σαβα ψγῆθῃ [Π6 Ὡδαΐοῦ 
ῬΙΌγΑ] ἀοθ5 ποῖ Ἔχρύεβδ Πνὶηρ ΟὈ]θοῖβ, θαΐ {πΠ6 ποίϊοη οὗ ρ] τα] ν οὗ 
Ραγίβ 15 ἴο ΡῈ ἰσῃιῆβα: ορ. Απᾶῦ. 1. 7. 17 φανερὰ ἦσαν ἴχνη πολλά. 
1177. 2. 23. 

8 22. τῶν κατὰ κράτος ἀναλώτων τειχέων] ἘῸΓ {πε ἀῃσοηίγδοίςα 
σεηϊίνε, ΟΡ. ὀρέων ΑΠΑΡ}. 1. 2. 21. δῆε Πηά αἴ5ο κερδέων, βελέων, ἀν- 
θέων υϑεα ὈγΥ ΧΕΠΟΡΠοΟη. ΑἸΕΠΟΘΡΕ γεῦῸ5 ὑνὩ]Οἢ ΞΙΘΉΙΥ ““ἴο ἴα] Πο]ά 
οἵ, “1ΑῪ οἰαίτη ἴο,᾽ ““ονεγρονγθῦ ̓  (ορ. ἀντιποιεῖσθαι, ἔχεσθαι, ἐπιλαμ-᾿ 
βάνεσθαϊ, κρατεῖν, κ-τ.Δ.) αἵα οοῃϑβίγαοιεα ἢ ἃ σεηϊξνο, 1 5εειηβ ὈθιΐοΥ 
το τοραγά τειχέων ἢεΙΘ 85. 8 Ραυνε (ἀθηϊῖίνθ. ΩΥ νευῦ ψῆοβα ορεῖα-" 
εἴοη ὀχίθηαϑ ΟὨΪΥ͂ ἴο ρΡατί οἵ 1ῃ86 οὈ]θοῖβ ββηϊβθα Ὀγ (Π6 οἰδ)εοῖίνε 58- 
βίαῃίϊνε ΠΥ Ὀ6 [Ο]]ον εα ὈΥ 5ᾳοἢ ἃ οοπείγαποϊίοη. [6], ὃ 533. 3. 

8. 24. προεῖπε δέ... στρατεύεσθαι) (οτηραῖθα ψΠαΐ 15 τεϊαϊθα δρουῦί 
ΘοΙΡῖο ΑΠΙοΑΠα5, Τ11ν. ΧΧΙΧ. 1. ὅἥἵννε ἢπά ἃ βοῃπιθννῆδί βγη 1] σΟΙΏΙΏΙ- 
ταϊοη ἴῃ (ῃ6 Ηομλευὶς 96: ΟΡ. Ἡοΐα. 11. ἸΧΧ ΤΙ: 2ού, 7, ὃ τὴν (ἵππον) 
᾿Αγαμέμνονι δῶκ᾽ ᾿Αγχισιάδης ᾿Ἐχέπωλος Δῶρ᾽ ἵνα μή οἱ ἕποιθ᾽ ὑπὸ Ἴλιον 
ἠνεμόεσσαν ᾿Αλλ᾽ αὐτοῦ τέρποιτο μένων. 

μαστεύοι] Α ρΡοείϊο ψοτγά, ἔου ὑνῃϊο να Ππα ξητοίη ἘΤ6]]. ΠΙ. 4. 15. 
ΟΡ. αἰϑο πλαστός (1. 38), ἐξαμείβειν (2. 2), κολεός (2. 14), κακόδοξος (4. 
1), μεγάλαυχος (8. τὴ, θοινάζξειν (8. 7), ἐχθραίνειν (ττ. 5), ὑπέραυχος (11, 
11), μνήμων (11. 13). Νε Πᾶνα ἃ ΒΙΡΏΪΥ Ροσίϊοαὶ ἀθϑουρίίοη, 2. 14. 

δ 25. ἐπειδὴ δὲ ἔαρ ὑπέφαινε] “5 Βοοῃ 5 ἰπθῖθ ΨΈΓῈ Βῖρῃβ οὗ 
βρυηρ." Ορ. Απαρ. 111. 2. 1 ἡμέρα σχεδὸν ὑπέφαινε, ““1ΐ νγὰβ ΠΘΑΙΥ 
ἀαγ-Ὀτεαϊς.᾽ 

εἰς Ἔφεσον] ἘΕΡἢδβιιβ νγαὰβ νεΥῪ ἰανοῦγαῦ]α ἴο {π6 ϑραγίδῃ οδιιβθ. 

καὶ πελτασταῖς δέ] ἘῸΓ [η6 σομηθ᾽ηδίϊοη καὶ...δέ (αγιαῖ 7910» 600) 7Ὶ, 
ὁ. ἘΠΕ  ΙΣ; 4: 6. Νικόστρατόν. τε...καὶ ἄλλους δὲ δύο. ΜΝ. 2. 37 οἵ τε 
ἄλλοι...καὶ ἡ τῶν Θηβαίων δὲ πόλις. δα το, τὰ : 



8.32] ΔΟΤΈ,: ; όι 

8 χγό. γραφεῖς] Τϑεσογαίοιβ ὙΠΟ δαάεβα ἰπϑίσηΐα, ἅς. ἴο {Π 6 ΔυΤΔΟΌΥ, 
Όρ. ΗΕ]]. Π|. 4. 17 οἵ τε χαλκοτύποι καὶ οἱ τέκτονες καὶ οἱ χαλκεῖς καὶ οἱ 
σκυτοτόμοι καὶ οἱ ᾧ ὠγράφοι. 

8 χ,7- πειθαρχίαν δὲ μελετῷεν] σρ. Μειη. 1. 5. 16 πότε δὲ οὗτοι 
(᾿Αθηναῖοι ὥσπερ Λακεδαιμόνιοι) πείσονται τοῖς ἀρχουσιν; 

8 ,8. ὑπὸ τῶν λῃστῶν] “Υ {Π6 ἔοτασίησ ραγίϊεβ.᾽ ὍΠῈ ψοτσγά 15 
π566, ἴῃ ταίεσεηςα ἴο {πε ἢεεΐ, ἴο ΒΙ σἩ ΤΥ 1Π6 ΘΟμΙηΔΠάοῖ5. οὗ [ῃ8 Ρτῖνα- 
ἴε615. Ηε]]. 11..1. 30 δεν εβίνον τὸν Μιλήσιον λῃστήν. 

γυμνοὺς πωλεῖν] Ορ. ΡΙαί. Αρεβ8. 9 ἐπεὶ δὲ κελεύσαντος αὐτοῦ τοὺς 
αἰχμαλώτους ἀποδύοντες ἐπίπρασκον οἱ λαφυροπῶλαι, καὶ τῆς μὲν ἐσθῆτος 
ἦσαν ὠνηταὶ πολλοί, τῶν δὲ σωμάτων λευκῶν καὶ ἁπαλῶν παντάπασι διὰ 
τὰς σκιατραφίας γυμνουμένων κατεγέλων ὡς ἀχρήστων καὶ μηδενὸς ἀξίων, 
ἐπιστὰς ὁ ᾿Αγησίλαος, Οὗτοι μὲν, εἶπεν, οἷς μάχεσθε, ταῦτα δὲ ὑπὲρ ὧν 
μάχεσθε. : 

τὴν συντομωτάτην] 55. ὁδόν. (ρΡ. Ζ7177,. 2. 5 τὴν λοιπὴν ἐπορεύθη. 

τὰ κράτιστα τῆς χώρα] “188 πηοβί [ουεβεα Ρατί, οὐ, [16 πχοϑὲ ἔθ 116 
Ρατῖ οὗ [με σοπηίτγ. ἢ 

αὐτόθεν] “αἴ οῃςθ.᾽ 

τὴν γνώμην τ, νΆϑ δα ΟΡ. Αιμδθ. ΥἹ. 3. 17 ἀλλὰ χρὴ παρα- 
σκευασαμένους τὴν γνώμην γον ϑ μαμρυν 

8. 29ς. ἧκον] ΕἰΓΠΕΥ ““ σΔΠ16 τ|Ρ,᾽ οΥ, ““Παά σοπὴβ ἅΡ (σεσα ῥυθβαηῇ).᾽ 
ΧΕΠΟΡΠΟΙ 4065 ποΐ αἰνγαγβ Οὔβεσνα {Π6 ἸἀἸουηδίϊο ἀβασα οὗ [15 νεῦῦ δο- 
οογάϊησ ἴο ΠΟΙ, 45 ἴῃ οἴχομαι, ἴῃ6 Ῥγεβεηΐ 15. π8εα ἴῃ ἃ ρεχίεοί, δῃά 
16 ᾿τηροτίεςϊξ ἴπ ἃ ΡΙπρεγίεοϊς βεῆβθ. “Πα γα 1465 4150 (1. 90. 4) 5685 [Π68 
᾿πηροτίεος οἵ οἴχομαι ἴῃ ἂῃ ΑΟγὶβί 56η58. 

830. ὁ ἡγεμών] Ῥεῖβα; ΤΙΒΒΑΡΏΘΓΠ65 Ῥεϊησ' ἀαρβεηΐ αἱ ϑαγάϊβ, (Ορ. 
ΗΕ]. 111. 4. 25. 

τοὺς τῶν Ελλήνων ἀκολούθους] “16 τρατῖ- ἮΠΞΕ οὗ (6 ατεεκβ.᾽" 

δ.2). τὰ δέκα ἀφ᾽ ἡβη9] ““ἴῇοβε γῆο μδᾶ ραββεά [Π6 ἀρὲε οἵ τηδίι- 
ΤΙ ἴδηι γεαγβ,᾽ 1.6. [Πο56 νῆὴο ὑγεσε 28 γεαῖβ οἱά. ΤὨδ θὲ οἵ ἥβη «αἱ 
ϑραγία νγὰβ 18 γϑδίβ, δ ΑΙΠΘη5 14 ΟΥΓὁἩ 16. ΕῸΓ ἴΠε δχργεβϑϑβίοῃ, 6ρ. ΠΙΡΩΣ 
11. 4. 32; 111. 4. 23} Ι. 4. 17. 

θεῖν ὁμόσε αὐτοῖς] ““ἴο τὰ ἴο τηδεΐ {Ππεπὶ ([ΠῸ οποιαν)." 7ονιί 
(Υν εα]ε 5 561165) {γδηβίαΐθϑ κ"ἴο ὨΌΤΥΥ Γογνναγὰ αὐ [ῃ6 βαπὶθ {ἰπ16 ψ ἢ 
Ποῖ, 1.6. ψν ἢ {Π6 Πεανγ-αγηηθα ἴΟΟΡ5. Βαΐ ορ. ὁμόσε ἰέναι, χωρεῖν, 
φέρεσθαι, κιτ.λ. ῬΟΙΥΡ 5 ΔΙ ι.ι565 ὁμόσε 45 ἅμα, σύν. 

ὡς... ἑπομένου 161}, 8 οι Ὁ. Ορ. Ηδε]]. ν. 4.9 ἐκήρυττον ἐξιέναι 
πάντας Θηβαίους, ὡς τῶν τυράννων τεθνεώτων. ΨΙΙ. 5. 20 παρήγγειλεν 
αὐτοῖς παρασκευάζεσθαι, ὡς μάχης ἐσομένης. ΑΠΔΡ. 1. 3. 6. 

8. 32. παρῆν] ““ὙΕΥΕ σΟΠΊ6 ὑρ.᾽ 

ἐν τῷ ποταμῷ ἔπεσον] “ὙΕΙ͂ ΟνοΥ γον ἴῃ (Π6 ΥἱνεΥ ((6]1 ἀπά Ια 
ΕΠ ετε)." Ορ. Ησῃι. 1]. ΧΙ, 4125 ὃ δ᾽ ἐν κονίῃσι πεσὼν ἕλε γαῖαν ἀγοστῷ. 



62 ΧΕΔΝΟΣΙΠΟΣ ΖΒ ΟΕ τ 589-- 

8. 22, πρὸς τοὺς ἐλευθεροῦντας διακρινομένου] ΤΗς πιδηυιβοσῖρίβ Ἰοτα 
τεδα πρὸς τὸ ἐλευθεροῦν τοὺς διακρινομένους. 

8.34. τὸ ἀπὸ τούτου] “Πεποείογννγατά.᾽" ΟΡ. 2. 24. 
προσκυνεῖν] 55. τοὺς Πέρσας. (ΟΡ. ΗΕ]]. τ᾿. 1. 25 νῦν δὲ ἔξεστί σοι 

μεθ᾽ ἡμῶν γενομένῳ μηδένα προσκυνοῦντα μηδὲ δεσπότην ἔχοντα ζῆν καρ- 
πούμενον τὰ σαυτοῦ. 

τούτους] “5110 Τηθἢ δἃ5 {π6β6 (τοιούτους). (ρ. Τῆς. ν. 91. 1 οὐ 
“γὰρ οἱ ἄρχοντες ἄλλων, ὥσπερ καὶ Λακεδαιμόνιοι, οὗτοι δεινοὶ τοῖς νικη- 
θεῖσιν. ΑἼΔΌ. 1. 6. 9. 

ἐν δυοῖν ἐτοῖν] ““ΥἸΓΠ]η ἔνγο γεαγϑβ.᾽ἢ 

πλέον τῶν ἑκατὸν ταλάντων] ΕῸΥ ἰδ «ἀάϊτίοη οὗ {πΠῸὶ ατίϊοϊς ἰο 
δά]βοιῖνεβ οἵ πα οΥ, ΟΡ. 2. 28 ἀμφὶ τὰ ὀγδοήκοντα (ἔτη), ““αὈοιῖ εἰσ 
γΘΑΓ5 ἴῃ 81}}. Απδῦ. 11. 6. 15 ἣν δέ, ὅτε ἐτελεύτα, ἀμφὶ τὰ πεντήκοντα 
ἔτη. 7ε1{, ὃ 455. 1. 

ἀποθῦσαι] ᾿Από ρἶνεβ {Ππ6 146α οὗ ραγίηρ Ὀδοὶς νν]αΐ ἰ5 ἄτι. 

8 35. τοῦ κακῶς φέρεσθαι τὰ ἑαυτοῦ] “οἵ Πἷ5. 111-5οοε55.) Ορ. 
καλῶς φερόμενος (α5 ΟρΡΡΟοΞΕΑ ἴο κακοτυχῶν) ΤΠπο. 11. ύο. 2: εὖ φερνόμε- 
νος 14. ν. τό. τ; Οεοοη. ν. 17 εὖ μὲν γὰρ φερομένης τῆς γεωργίας, 
ἔῤῥωνται καὶ αἱ ἄλλαι τέχναι ἅπασαι. ἸΙονηρῶς φερόμενος ΗΠΕ6]]. 1. 5. 17 
566 115 δα να]θηΐ ἴο ““ γεαίς ατεαἶϊ6715.᾽" 

Τιθραύστην] ΤΙ(Πγαιιδίεβ. βιρειβαθα ΤΊβθαρῃουμθα ἴῃ ἢΐβ βαίγαρυ. 
Ὗνε Πμηά Κἰἷπη βεπάϊηρσ δῇ βδῆνου (Β.Ο. 3905) ἰῃηΐο αἵδε ἴο 5{1Γ ΠΡ νναῦ 
ἀραϊηϑί ϑρατία. Ηδ ννὰβ ἀείβιε (Β.6. 356) ὈΥ ΟΠμαγεβ δῃὰ Αὐίαθαζι. 

ἀπέτεμεν αὐτοῦ τὴν κεφαλήν] ““Παά Βῖτη Ὀεποααεά.᾽ 

ἐπρεσβεύοντο] ““ δἸηὈαβϑῖθβ οδιηθ.᾽" (ρ. Ἴπαο. ν. 30. 2 οἱ Λακεδαι- 
μόνιοι...ἦλθον ἐς τοὺς Βοιωτοὺς πρεσβευόμενοι. 77:77. 2. 21. Ξ5}1Π|6ῖο 
(Τὰς. 1. 31. 3 οἱ δὲ Κορίνθιοι πυθόμενοι ταῦτα ἦλθον καὶ αὐτοὶ ἐς τὰς 
᾿Αθήνας πρεσβευόμενοι) 5ἰαῖε5 {πΠαἴ [Πεγ6 ἀρρεαῦβ πὸ νϑϑίϊρε ἴῃ πον 465 
οὗ [Π6 ἀἰϑιιὰ] ἀἰβ ποίου Ὀεΐννθεη πρεσβεύω “1 σὸ δἃ5 δ διῃθραββδάογ,᾽" 
Δηα πρεσβεύομαι “41 Ξεῃα δὴ ἐπι θα 55γ.᾽" 

8 26. παρόν] Ασοιβαίϊνα ΔΡΞο]αίθ, 

ἦλθεν αὐτῷ] “4 505 σαπηα ἴο Ὠϊτη.᾽" Ορ, Ηε]]. 1Π|.. 4. 27 
ἔρχεται ἀπὸ τῶν οἴκοι τελῶν ἄρχειν καὶ τοῦ ναυτικοῦ. Χε πανε [Π6 {μ|] 
Ἔχρυθϑϑίοῃ 27277. 7. 5 ἀγγελίας μὲν ἐλθούσης αὐτῷς 80 Νερ. Αρα5. 
1ν. 1 “παηία5. οἱ ἀοπηο νεηϊξ ἙΡΠοσόσιπὶ τηϊϑϑα ὈΘ απ ΑΙΠΘΠΙ ηβε5 οἵ 
Βοροίοϑ ᾿πμάϊχίβθβα 1 οβάδθιηοῃ δ: 4πᾶγα νεηΐγα πθ ἀπδθιίατγει.᾽" 

ἐπείθετο τῇ πόλει] Ορ. Νερ. Αρεβ. 1. 2 ““ἰαπία τηοάδϑίϊα ἀϊοῖο 
δυάϊθηβ Γαἰξ }5515 ἀβοπίϊατη πιαρὶβίγαϊασση αἴ 51 ρυϊναῖαϑ ᾿ῃ ΘΟ 1115 Ἔβϑοῖ 
ϑραχίδβ. ᾿ 

παρὰ τοὺς πέντε] ““ὈΥ [Πε 5146 οἵ [πε Τῖνε (ερίιουβ)." Ορ. Απαρ. 
1. 8. 5 ἱππεῖς μὲν Παφλαγόνες εἰς χιλίους παρὰ Κλέαρχον ἔστησαν, ννῆΘΥΘ 
1Π6 ἀϑ8] Ἰάβα οἵ δχίβηβίοῃ ἴῃ 5ρᾷσβ 15. τοσα Ῥχοιηϊηθηΐ {Πα ἴῃ {ΠπῸ 
Ῥγδβθηΐ ραβθβθᾶρθ. Τὴ πυροῦ οἵ (ῃ6 ἘΡΒοΥβ, ὙΠ οἢ ἀρρεδῖβ ἴο ἢᾶνα 
Ὀδρη Αἰ νναυϑ 86 βαπλθ, γνγὰ8 ῬΥΟΌΔΌΪΥ οοπηθοίθα ἢ ἴῃ ἤν αἰνιβιοηβ5 
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οὔ Πα ἴοννῃ οὗ ϑρατία, πδπιεῖγ, [Π6 ἴουγ κῶμαι, Τάταπαο, Μεςοα, Ῥίϊᾶπα, 
Ουποβῦγα, δηα ἢ πόλις ΟΥ̓ΟΪΓΥ ΡΥΟΡΕΓΙΥ 50 οα]]6 4, ἀγουηα σῇ ἴΠ8 
κῶμαι Ἰαγ. 

8 27. διὰ τὸ τὰς πολιτείας κινηθῆναι) (ρ. Ατῖξί. Ῥο]. ν. 7. 14 οἱ 
μὲν γὰρ ᾿Αθηναῖοι πανταχοῦ τὰς ὀλιγαρχίας, οἱ δὲ Λάκωνες τοὺς δήμους 
κατέλυον. 

ἐποίησεν ὥστε...διατελέσαι)] Ὥστε ἰΞ5 Πετε Ἰοϊπεά ψῈ ἢ ἰῃς ᾿ηβηϊῖνε 
ἴο τηδυῖς {πε αἱ πῇ τῆογα βίσοηρυ. 7ε]{, ὃ 666. 2, ΟΡ5. τ. (. “227. ὃ 12. 
ἘῸγ {π6 οτηϊϑϑίοη οἵ οὔσας, ΠΡ. 2721)),. 6. 8; Ιο. 4. ἨΕ]]. 11. 3. 25 οἱ δὲ 
βέλτιστοι ἀεὶ ἂν πιστοὶ διατελοῖεν (ὄντε). 

8 28. ἐλυποῦντο] (ΟΡ. ΗΕ]]. ιν. 2. 4 ἀκούσαντες δὲ ταῦτα πολλοὶ 
μὲν ἐδάκρυσαν, πάντες δ᾽ ἐψηφίσαντο βοηθεῖν μετ᾽’ ᾿Αγησιλάου τῇ Λακεδαί- 
μονι" εἰ δὲ καλῶς τἀκεῖ γένοιτο, λαβόντες αὐτὸν πάλιν ἥκειν εἰς τὴν ᾿Ασίαν. 
καὶ οἱ μὲν δὴ συνεσκευάζοντο ὡς ἀκολουθήσοντες. 

καὶ ταῦτα εἰδότες] ““απὰ (παὶ ἰοο Κηονίηρ 85 {ποὺ ἀ14.᾽" Τ7ε]Γ, 
8 697 ἃ. 

τοῦτο] (Ὁ . ποίε, ὃ 10. 

ΟΠ. 1. 81. τῷ παμπληθεῖ στόλῳ] Σύν απηᾶ μα τα βοιηθίϊ πος 
δαἀάεδά ἰο {Πϊ5 ἀδίϊνε οἵ ἴπΠεῸ δσοδβϑουῦῖεβ, θαΐ 1 15 ἀΒΌΔΠΥ ἰοαπα νυἱΠοαῦῖ: 
ΟΡ. ΑπδΌ. 1. 7. 14 Κῦρος ἐξελαύνει συντεταγμένῳ τῷ στρατεύματι παντὶ 
καὶ τῷ Ἑλληνικῷ καὶ τῷ βαρβαρικῳ. 

ἐνιαυσίαν ὁδόν] (Ορ. Νερ. Αρε5. ιν. 4 ““ἰαηίδηια τι5ι1ι5 σα] σι ἰδίθ, αἰ, 
αυοά [6Γ ΧοΥχοβ ΔηΠηῸ νεγίθηΐα οοηΐθοογαΐ, Πἰς ὑγαηβϑιουῖ (τἰστηΐα ἀἰθθιι5.᾽ 
ΤῊΪ5 τησβί Πονγενεῦ ΡῈ δὴ Ἔβχασροσζαίίοη, α5 [ΠγΕ6 6 ΟΥὐΓ[Ἡ Του ποτ οονοιθά 
{86 τηάτοὴ οὗ ΧεΥχαβ ΠΌτη ϑδγάϊβ ἰο ΤΠΘΥΠΙΟΡΥΪΔ6. 

ὡς ὑστερήσειε τῆς πατρίδο] Ορ. ΑπαᾶΡ. 1. 7. 12 ᾿Αβροκόμας δὲ 
ὑστέρησε τῆς μάχης ἡμέρας πέντε ἐκ Φοινίκης ἐλαύνων. 

8 2. καὶ πάντες δὲ Θετταλοί] (Ρ. ποία, 1. 25. 

πλὴν... ἐτύγχανον] (Ορ. Ηδξε]]. 11. 3.4. ΤΠΐϊβ οχῖ]θ οσοσυττοά ἴῃ (Π6 
ΥΕΔΓ 404 Β-Ο. ΘΠ ΤΙ Υοορἤτοη οὗ Ρἤδταθ οηἀθανουγθα ἴο πιάτα Ὠἰπηβο] 
τηδϑίου οἵ ἴῃ 6 ψῃο]α οἵ ΤΠ6ββα]γ. 

τέως μέν] ““ἴοΥ 5οῖῃςβ [1π|6.7 Ο(Ορ. Ηδε]]. 1. 4. 6, ἔτι μὲν 15. 1:0 
51: Π1]ΑΥ]Ὺ υ564. 

ἐν πλαισίῳ] ΤῊΪ5 ἜΕΧργθβϑίοη ({ΓῸπὶ ἃ σοτηρατίβοη οἵ ΑΠΑΌ. 111. 2. 36; 
3. 6; ἼΒυς. νΙ. 67) ἀρρεαῖβ ἴο ἀεποίβ “δὴ οὔ]οηρ Ῥοάγ,᾽ ἴῃ τηασομίησ 
οτγάου (45 Πεσε), ἀπά ““Ἃ ΠΟ] ]ον 5αυαγα,᾽" ἴῃ ΠρὨηρ ογάευ. 

πλὴν τῶν περὶ αὑτόν] ΑΥπο]ά οἡ ΤΉΏυςο. ν. 72. 4 5ἰαΐε5 (Παἱ (ῃἷ5 θοάγ- 
βυατὰ (οἱ τριακόσιοι ἱππῆς καλούμενοι) ἡγΕΥΕ ΤΘΑ]]Υ σοΙηροβοά οὗἉ ἰπία αν 
ἀῃὰ ποΐ σαναῖγγ. ““ὙἼΠΕε56 (ἢγες Ππυηάτγοα ζογιεόϑιθγ: (Ὰ5 ΤΠ ΘΥ ἡγεγα οα]]ο) 
ὝΕΙΘ ΟΥ̓ΡΊΠΑΙΥ, 6 ΤΠΔΥ ΘΌΡΡΟΒΘ, 50 τηδην οἰϊοίθ, ψῆο ἰουρῃξ τουπά 
{πεῖν Κίπρ' ποῖ οπ ἔοοί Ρὰΐ ἴῃ {Πεῖγ οματίοίβ... (Οανδίγυ, ῬΥΟΡΥΥ 50 
οα]]δἄ, Ὑγαῦα 88 1Ππ||6Δ Κπονῃ ἀπηοηρ ἴῃς ΘΑΥΎ ΟὙΘοῖκ5 ἃ5 διηποηρ (ῃ 6 
Βεϊιοη5.᾽ 
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8. 2. οὐκ ἐν καλῷ εἶναι) Ορ. ΗξΕ]]. 11. 1. 25 οὐκ ἐν καλῷ ἔφη αὐτοὺς 
ὁρμεῖν. (αο5. Β. (.1. 15. ““Δ]ῖεπμο Ἰοοο." Ὅπαο. ν. 59. 4 ἐν καλῷ ἐδόκει ἡ 
μάχη ἔσεσθαι. 

οἱ δέ] 5ς. [ῃΞ ἰτοορϑβ οὗ Αρεβι!διβ. ὙΡΣΑΥ 

᾿ς μάλα σωφρόνως] Οὔ. 777. 6. ὥσπερ ἂν παρθένος ἣ σωφρονεστάτη 
προβαίνοι. 

παραγγέλλειν] 56. διώκειν. Ορ. ΑΠΔΡ. 1ν΄. 3. 17 Χειρίσοφος ἐλάμβανε 
τὰ ὅπλα καὶ τοῖς ἄλλοις πᾶσι παρήγγελλε. 

διώκειν κατὰ κράτος] ἘῸΓ [Π]5 Ἔχργεβϑίοη (ἢ οἢ ΠΘΥΘ ἀπα [ἢ 5᾽ ΠΉΠ|ΔΥ 
Ῥάββασεβ (δαὶ ὑγου]Ἱα δἰΐου ἴο ἀνὰ κράτος), ΟΡ. ΑΠΑΡ. 1. 8. 19 ἐνταῦθα 
δὴ ἐδίωκον μὲν κατὰ κράτος οἱ ἄλληνες. ι 

8.4. ἀποθνήσκει) Ἡ]Κίοτις Ῥγεβεπί. 

πρὶν ἢ ἐπὶ τῷ ὄρει τῷ Ναρθακίῳ] ΕῸΥ [ῃ6 [11] ἔοττη πρὶν ἢ (2γέτι5- 
Ζηία71), ἐρΡ. ΑΔ. ΙΝ. 5. 1 πρὶν ἢ συλλεγῆναι τὸ στράτευμα. 

8 6. Λοκροὺς ἀμφοτέρους] 1ΤιΟοτῖ ΟΖοϊαε δπὰ Τιοοῦ Οραμπεϊ!. 

τῶν δ᾽ αὐτόθεν συμμάχων] ““ἀπᾶά ἴτοπη (Π6 Δ1116ὁ5 οὗ {παΐ ἀϊϑέγϊος." 
ΓΟρ. ΗΕ]]. 11. 4.12 οὗτοι μέντοι συχνοὶ ἦσαν" καὶ γὰρ αὐτόθεν προσεγέ- 
νοντο. ἼΤΠαο. ν΄. 52. 2 καὶ τῶν αὐτόθεν ξυμμάχων παραλαβών. ΓΙ. 72. 2. 
ΎὙΙ1. 71. Ι. ᾿ ν τ ᾿ 

8. 7. λέξων ἔρχομαι] (ρ. Ηᾶάΐ. 11. 40 ταύτην ἔρχομαι ἐρέων. ῬΙαΐο 
11.565 [ῃ6 584Π16 βχρυβϑϑίοῃ, 

ἐλάττους... χειρόνας] ΧεΕΠορΡἤοη ἀ 6] σης ἴο ναῦν Πἰ5 βίυ]8 οὗ ψυίησ : 
ΠΡ. ΗΕ]]. 1. 2. το ἔδωκαν... ἔδοσαν. ΙΝ. 8. 15 στερηθεῖεν.. ἀναγκασθείησαν. 
ΑὨΔ0. 1. 7. 3 ἀμείνονας...καὶ κρείττους. Υ. 7. 7 Βορέας...ὁ Βοῤῥᾶς. 

ὡς.. φαίνεσθαι] Τί Θεοῖς ἀουθεα] νυ θίΠοσ ἰῃ6 σοηβίγαοίοη ΠΟΥ 
ΕΧΡΥΘ5565 ἃ ΓΕ5}]} ΟΥ̓ ἃ ῬαΓΡΟβαθ. 80 αἷἰθδὸ Απδρ. 1. 5. 10 ὡς μὴ ἅπτεσθαι 
τῆς κάῤφης τὸ ὕδωρ {Ποῖα 15 [ῃ6 5απι6 δηλ σα. Α Ραγροβα 566 15 ἴο 
θὰ ΠΡ]δ ἃ Απαῦ. ἴ,.8. ὃ. Ομ. ΑδὮ. {Π1-Ὸς 25: τὸς 5 70: 

ἅπαντα μὲν χαλκόν, ἅπαντα δὲ φοινικᾶ] ΟΡ. ΟγΥ. ΝΙ. 4.1 ὥστε 
ἤστραπτε μὲν χαλκῷ, ἤνθει δὲ φοινικίσι πᾶσα ἡ στρατιά. 

ὃ 9. τὴν μάχην] Χοπορἤοη Πἰπη56 1] νὰ ρτεβεπηί. Ορ. ἀπαδρ. ν. 
3. 6 ὅτε ἀπήει σὺν ᾿Αγησιλάῳ ἐκ τῆς ᾿Ασίας τὴν ἐς Βοιωτοὺς ὁδόν.. ὅτι 

᾽ Ἁ αὐτὸς κινδυνεύσων ἐδόκει ἰέναι. 

δ το. τέως μέν] (Ὁ. ποίε, 8 2. 

ὅσον στάδιον] ““ἀὐουί ἃ ι]οηρ.᾽ἢ 

ὡς τριῶν πλέθρων] ““«Δὐουΐ Πα] ἃ [α]οησ." Ορ. Απαῦ. 1. 6. 1 ὡς 
δισχιλίων ἵππων. 

ἐξενάγει)]η ““ΤΠ6 ξἕεναγοί ψεῖα 1,δορἀδθηγοπίδη οἴποθῖβ ΠΟ οοτὰ- 
τηδη θα [Π6 σοπίϊηρσοηίβ οὗ [ῃ6 βϑενεσγαὶ 1165. ὙΠΘΥ ταβϑιη θα [Π68 
2γαεγξεΐέ δοεϊογηεηε οἵ ἴῃ6 Ἐξουηδη ΔΥΙΩΥ ; ἔνγεῖνα οἵ νου ὑναγα ἀρροϊπίθα 
Ὀγ πε σοπϑι]5 ἴο σοτητηαηά ἴπῸ ἰσοορβ οὗ ἐπε Τα] απ 411165. ὙΠὰ5 Α]50 
ἴῃ [Π6 Ἔχρβάϊοη οἵ Χρχθβ, Ῥεγβίδῃ σουητηδπ θοῦ γ] ἢ Δα ΠΟΥ Ρατα- 
τηοὰηΐ (ο (μαὶ οἵ (ῃς παιϊνε οἴδοοιβ οοτητηδηάθα [Π6 ἴοτοεβ οἱ (ῃ8 
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αἰβεγεπὶ πδίϊοης ηο σοτηροβεά [Π6 δύτγ. ἘΕτοιὴ Χοπόρβοη (Ηε]]. Π|. 
5. 7) ̓ ξ ἀρρεαῖβ {πδξ {πε 1,δοεἀδειηοηΐδῃ ξεναγοί νγεσα βεηΐ τουηά ἴο [ῃ6 
ΒΕΥΕΙΔΙ 4}Π|164 βἰδίεϑ ἴο Ὀτίησ {ΠΕῚΓ σοπίησδηΐβ ᾿ηΐο {Π6 Πε6]4 Ὀεΐοτα {πΠ6 
ϑραχίδῃϑβ βεΐ ουΐ ἔγοιῃ {πεὶγ οὐ ἱθυστιτουυ.) ΑΥΠΟΙ]ά οὐ ΤΉμο. 11. 758. 

8 τι. τῶν Κυρείων τινέ] (Ορ. ΑΠδΌ. ΥνἹ. 4. 8 [ὉΓ δὴ ἰηϊεγεβίϊησ 
ἀεξοηρίίοη οὗ ἔμεβε αὐεεῖκβ ψγῆο Παᾶ βη]βίβα ἴῃ [Π6 βεύνίοβ οἵ Οὐγτχιβ 
ἀϑαϊμϑβέ 15 Ὀσοίπευ Δυΐαχθυχεϑ. 

ἐχόμενοι] ““πεῖσῃθουτβ (οὗ [ῃ6 Αδο]Ἱδ 5). ὙΠ15 βεβεῖὴβ ἴο Ὀὲ {Π6 
ΟἹΪΥ ἰπηϊεγργείαίίοη νγῃὶο ἢ (Π6 ννοχὰ Μ01}} Ὀθδγ. 

πρὸς τῷ ᾿Ελικῶνι πεφευγότα:) (ὈΟΙΡΑΓΙΕ 5.0 ἢ ἜΧΡΥ ββί 5 85 ἑάλωσαν 
εἰς ᾿Αθήνας, ἨΕ]]. 1. 1. 23. παρῆσαν εἰς Σάρδεις, ΑἸΔΌ. 1. 2. 2. Τεῖϊξ, 
8 646. 1. 

ἐχώρουν ἐρρωμένως] ““Ὀερσαη ἴο τείγοαί ἢ νἱσοῦγ.᾽ἢ 

ξ8 12. τοὺς ὄπισθεν] ““ἴΠποΞ6 ἴῃ [Π6 τϑαγ,᾿" ““γουσίδε17,2247)2. α.97)1672. 
ζρ. ΗΕΙ]. 1. 1. 34 τῶν ἐπὶ πᾶσιν (τῶν ὀπισθοφυλάκων). 

συνέρραξε] (ΟΡ. Τμυς. Ψ1Π. 96. 2 ἄδηλον ὃν ὁπότε σφίσιν αὐτοῖς 
ξυρράξουσι. : 

ἐωθοῦντο... ἀπέθνησκον] ““τῆθη 5ἰγιροὶεά, ἰουρηΐ, 516νγ, ἀπ ὑγΕΥΘ 
5]αἴη." ᾿Ἑωθοῦντο ΔΡΡΕδΙ5 ἴο τηδ ἴο Ὀ6 δὴ ἰηβίδῃοε οἵ [Π6 “ σεοϊρτοσδὶ)᾽ 
τι56 οὗ {Ππ6 τηϊ4 416 νοῖςβ ; πιοβί οοτητηθηΐαϊοῦβ πᾶνε ἰουπα σγεαΐ απ σα] 
ἴῃ ΞΌΡΡΙγίπσ ἃ ϑβυθ]εος ἴο {Π6 νεῖρ. ᾿πάοτέ Ἔχρ]αΐηβ [ῃ8 ψογά ὈΥ͂ 
“ἔγγεσα σερυ]βεά,᾽ 56. [Π6 ϑραγίδῃβ. 

8 132. σὺν ᾿Αγησιλάῳ] ““οἡ {Π6 5146 οἵ Αρεβι]αυβ." Ορ. ΑμδΡ. 
ΠΙ. 1. 21 ἀγωνοθέται δ᾽ οἱ θεοί εἰσιν οἱ σὺν ἡμῖν, ὡς τὸ εἰκός, ἔσονται. 

ὑπὸ τῷ ναῷ] ἴῃς ἰεπηρ]ε οἵ Μίπεγνα Τίοηΐϊα, Ορ. ΡῬΙαῖ, Αρεβ. το 
πλησίον γὰρ ὁ νεώς ἐστιν ὁ τῆς ᾿Ιτωνίας ᾿Αθηνάς. 

τοῦ θείου] ““Μηαΐ νγὰβ ἄμε ἴο τεϊρίοη," οὐ, “16 βδῃς Υ οὗ {πε 
ΡΪαςεβ. Ἐογ [πε ψῇοΪς ραββᾶρε, ορ. Νερ. ἄρεϑβ. 1ν. 6 “"ἢυ]5 νἱοίοτϊαα 
ν6] τηαχίπια ἔπι Ιαπ5, φαοά, ΄αστη ρ]εαιια εχ ἤιρα 56 ἴῃ [ἘΠΊ Ρ] Πὶ 
Μίπεγναα σοη]θοϊβδεηΐ αυδεγεγαίασαια 80 εο, αυϊὰ 115 ν}]]αὶ βευὶ, εἰϑὶ 
δἰϊαποῖ νυϊπεσα δοσαραεσαΐ 60 Ὀσδα]ϊο εἰ ἰγαΐαβ νἀ ραΐαγ οὐηηῖθιι5, ααὶ 
Δάνεγβιβ δυπηα, τυ] αγαηΐ, ἰδ δηΐρίμ!ς ἱγαὰθ στο]! σ᾽οηθτη εἴ δοὸ5 νϑίαϊ 
νἱοὶατῖ.᾽ 

8 14. αἵματι πεφυρμένην]ἹῇπΛ ζ(σρ. Ἡδοπι. Οἄ. ΙΧ. 206, 7 αὐτὰρ ὃ 
μοχλὸν ᾿Εξέρυσ᾽ ὀφθαλμοῖο πεφυρμένον αἵματι πολλῷ. 

μετὰ χεῖρα5] Ορ. ΤΒυς, 1. 128. 4 καὶ ἃ μὲν μετὰ χεῖρας ἔχοι. 

8 15. συνελκύσαντες...φάλαγγΎο95] ““πανίησ ἀταρσρεά ἰορείῃευ [ἢ 6 
Ῥοάϊε5 οὗ ἴῃς δποπιν υνἱΓΠΐπη ΠΕΙΥ 11Π65 ;᾽ 50. ἰδδὲ 1η6 ὙΠΟΡδπ5. τηϊρῃΐ 
ἘΓΥ ἴο τεοονεῦ ἤθη, ἀηὰ Αγρεβίϊαιϑ μου! ὰ ποΐ Ὀ6 δυγζα οὗ ἢϊ5 ν]σίουγ. 
Ορ. Οτοίε, 1χ. 14.οὃ. Τϊπάοσί βηοϊοβεβ τῶν πολεμίων ἴῃ Ὀτδοϊείϑ. 
Βτεϊζεηραο γραάβ ἐκ τῶν πολεμίων, 

πιι χ; ; 5 



66 ΧΕΔΝΟΡΠΟΜΖΙΒ 46 5724 5.5. [π|. 8 τ5-- 

ἐδειπνοποιήσαντο] ““ἰοοῖς {μεἰγ Ἔνεπίησ τηθα]." ὙΠ δεῖπνον τι5118}}} 
ἴοοῖκ ΡΙαςε αρόουΐ βαηβεί. 

τὸν πολέμαρχον] ὙΠΕΙΘ Ὑγεῦς βὶχ Ῥοϊβθιηδοηβ 'ἰπ ϑρατία, οπα αἱ 
1ῃ6 Πεαᾶ οὐ βοῇ τηογὰ; ἴΠ6Ὺ ὑγεγα ποχί ἴῃ τ ΠΠατῪ γΔῊἸς ἴο {Π6 κιηρσ. 
ΟΡ, ὙΠας: τ. 66. 3, βασιλέως γὰρ ἄγοντος ὑπ᾽ ἐκείνου πάντα ἄρχεται, 
καὶ τοῖς μὲν ΄πολεμάρχοις αὐτὸς φράζει τὸ δέον, οἱ δὲ τοῖς “λοχαγοῖς, 
ἐκεῖνοι δὲ τοῖς πεντηκοντῆρσιν, αὖθις δ᾽ οὗτοι τοῖς ἐνωμοτάρχαις καὶ 
οὗτοι τῇ ἐνωμοτίᾳ. 

τῷ θεῷ] ἌΑΡο]]ο, 

8 τό, οἴκαδε ἀπεχώρει) Αρεβι]ατ5 ἢγϑὲ σαιιβθα Ὠἰτηβο ἕο 6 σαυτϊθα 
ἴο ϑραγία 84 οἤξετθα ἴο Αρο!]ο [Π8 {{π6 οἵ της Βοοίγ δοχυϊγεα ἀυτίησ 
ἢΐβ ἔννο γβαῦβ᾽ οατηραίβῃ ἴῃ Αβϑἰα, βαθδ] ἴο ἃ μυπάγεα ἰαἰθπίβ. Ορ. Ηδε]]. 
ΤῸ,.5: 21, 

ἑλόμενος... ἄρχεσθαι] (ρ. Νερ. Αρεβ. 1ν. 3 “" Ἀρδβιίαιις ορα]θη ἰβϑίτηο 
ΥΕΟΠΟ ΡΥδθροϑυϊς Ὀοπδηὶ Θχἰβιηδίϊοηθ πὶ Πγυ]οηι6 σ]ογϊοϑίιθ ἀαχίϊ, 
51 1η5{Π{π|15 ραΐσιαθ ραγιϊββαί, πδιη 8] 6110 5 ραγαββεί Αβίδη,.᾽ 

8 17. κατὰ τὰ στενά] ἨΕ]]. ν΄. 4- 19 [Π6. τηδηβουρίβ οῖνε κατὰ 
Τεγέαν ψΜὨΪΟΙ Ἰαίοσ εἀϊΐουβ μανε δ]τεγε ἴο κατὰ Τενέαν. 

εἰς τὰ “γακίνθια)] «ἃ ἴεϑίϊνα! οο]εγαϊς ον αΥΥ Ὑεαῦ δὲ Αμηγοΐαθ (8. 
7) Ὦγ 1ῃ8 ΑτἸηγοϊαθδηβ πα ϑρϑυίδῃβ ἴῃ ᾿ἸηθοΥΎ οἱ Ηγδοϊπίμιιβ νν ΠΟΙ, 
ἌΡΟΙ]Ϊο δοοϊἀθηΐα!!ν βίσιιοκς ἀθβαα νι ἃ αὰοϊ. ὙΠ Ἡγδοϊηςηϊα Ἰαϑίεά 
γος ἄαγβ, Ῥεριπηῖησ οἡ {πΠ6 Ἰοησαβί ἀδὺ οἵ {Π6 ϑ'ραγίδῃ τηοηῖῃ Ηφοαᾶ- 
το ραθαβ. Οἡ (Π6 ἢιβί δηῃά Ἰαβϑί ἄδγβ οἵ ἴῃς ἔδδίίναὶ βαουϊῆοθθ ὑτεὺα 
οἴἴεγεα ἴο {πΠῸ ἀεδά, δπᾷ [Π6 ἄξαίῃ οἵ Ηνυϑοϊηίμιιβ ννὰβ Ἰαπηθηίεα, ὍΤηα 
ΘΘΟΟΠΩ (ΑΥ̓νγὰβ βρεπί ἴθ ΡΈΡ]1ς τα]οϊοηρθ ἀηα διητιβοιηθηίθ, ΤΠΘ 
στοαί  ᾿πηροϊίδηοα αἰίδοηεα ἴο [Π15 [δϑίϊναὶ τῇδὺ 6 βεεὲη ὉγΥ {πε ἔδοϊξ 
1παΐ [ῃ6 ΑἸηγοϊαθαηβ, ανεὴ θη {ΠΕΥῪ Πα ἴδίκθη τῃς πε ἀραϊηβί Δῃ 
ΘΏΘΙΥ, δἰνναγβ ταίυσγηθα Ποῖηθ ἴο ἴῃς Ηγδοϊηίηϊα (ΗΕ]]. τν. 5. 11); 
{πᾶς [ῃς6 1Δοεἀδθηηοηϊδηβ οὐ ΟΠ6 Οσοαβίοη τηδάθ ἃ ἵπιοα οὗ ἰουίυ ἄδυϑ 
ἴο Ὀ6 40]|6 ἰο οεἰερζαίς ἴπ6 παίϊοηδὶ [βϑίϊναὶ  δηᾶ {παΐ ἴῃ ἃ ἰγεαῖυ 
ψ] ἢ ΘΡατία, Β.6. 421, ἴῃ6 Αἰμθηΐϊδηβ ἴο 5μονν {πεῖν σοοα 11} ἰονναγά5 
ϑραγία Ῥχοχηϊβθα δνεΥΥ Υεαῦ ἴο αἰίεηα [Π6 οοἰεργαίϊϊοη οὗ ἴῃς Ηγα- 
οἰμτηΐα (ΓΠπο. ν. 28). 

8 18. ἐν τῷ Πειραίῳ] ΟΡ. ΤΠ, ὙΠ τὸ 3 ἐς Πειραιὸν τῆς 
Κορινθίας" ἔστι δὲ λιμὴν ἔρημος καὶ ἔσχατος πρὸς τὰ μεθόρια τῆς 
᾿Επιδαυρίας. 

ἐκ Κρεύσιος ὁρμώμενοιΪϊ ἘῸγ {Π|5 Τοηΐς ἔν τχὸ ἴουτα, ορ. Τνώσιος, 
ΗΕ]]. 1, 1. 29: Συεννέσιος, ΔΏΔΌ. 1. 2- Ἴριοβ, ΝΙ. 2. 1. Ιάνγ, 
ΧΧΧΥῚ. 21 “415 ἃ Οτειβα (1 ΠΕΒΡΙ Θη5111ΠῚ οπηροχίαιι εϑΐ, ἴῃ ἱπίϊΠ10 ἰὴ 
(οὐ πίΠΐδοο χοίγαοίατῃ) Ραΐγαβ Αομαῖαθ ρει. 

ὡς ἐνδιδομένης τῆς πόλεως] “45 1{{π6 ΟἸΤΥ νναβ τεδάγ ἴο "6 βισσεηάοσρα 
[οἾ," γε: ἡ 

ἐξ ἀρίστου] ““ϑυϊάας ΡΙασεβ ἴῃς ἄριστον 45 περὶ ὥραν τρίτην. ΤῊΪ5 
αἱ [6 εαυίποχοθ ἡγοια Ὀς ἀρουΐ πἰπα ο᾽οΙοοῖ. Βαΐ να Πᾶνα νδυγίοιιβ 
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ὙδΆβοτβ ἴου ἀἰκίγιβέϊησ [Πἰ5 ἀδοοουπί. ΤΠ ἄριστον τηυβὲ Ὀ6 Ηχϑα ὨθατΕΥ 
Ποοη. [ἐ μου ἀρρεαῦ ἴο παν Ὀδθὴ [ῃ6 τηϊάδυ τηθα], δηβννευὶησ 
ἰο {πΠ6 Βοιηδη “27α»4121221..5 ΟΡ. Χεη. Οεοοη. ΧΙ. 14---τ8.᾽ ΒεοϊκεΥ 
Οἰμδτ. ῬΡ- 312, 2. ΟΡ. ΗΕ]]. 1. 6. 20, 21 ἐπειδὴ ἤδῃ μέσον ἡμέρας 
ἣν... ἀριστοποιούμενοι. 

8 19. πασσυδίᾳ] Τῆι. 111. 1. 1 [Π6 τηδηιβοτρίβ τεδα πανσυδί. 

οἴκαδε ἀπεχώρησε] γε Πανε πὸ τηξηίζϊοῃ ἤετα οὗ {π6 ἀεβίχιοίοη 
οὗ 4 1,δοβάδειηοηΐδη τερίπηαπέ ὈΥ {Π6 ἸΙσῃξ ἴγοορβ ὑηά46 ΤΡΗΪογαΐεβ 
ὙΙΟΗ Οσουτϊταά ᾿τηπηραϊδίε!γ αἰζεσ {πΠῸ σαρίατα οὗ (Π6 Ῥιγαδιμη. 

8 20. τῶν ᾿Αχαιῶν] ΤπεῈ Αομδθαης Παᾶ δοσυϊγεαά ροββεϑβίοη οὗ 
τῆς Αεἴο]δη αἰβίγιοϊ οἵ (αϊγάοη. 

8. 21. τῇ εἰρήνῃ] [ῃ6 Ρεδςα οἵ Απίδ]οϊαβ Β. σ. 387. 

διὰ Λακεδαιμονίου] ““ονησ ἴο {ΠῈ]Ὶ 5ἰαϊησ ἢ {ῃ6 Τιαςο- 
ἀδευηοηΐϊδηβ.᾽ 

ὕστερον δ᾽ αὖ] Β. 6. 38ο. 

εἰ δέ τις...μέμφετα] Χεπορἤοη βεβετὴβ ἴο Ὀ6 αἰταϊά βοτηβίϊηθβ {παῖ 
δ ἰ5 ποί ἑακίησ ἃ βίο] ἱπηραγίϊα] νον οὗ ἢἰ5. βαθ]εοῖ : ΟΡ. 3. 2 
ὅπως δὲ μή τις ἀπιστῇ. 4. 5 ὡς δὲ ταῦτα ἀληθῆ. 5. 6 καὶ ὅ,τι μὲν 
δὴ ὑπολαμβάνουσί τινες ταῦτα οὐκ ἀγνοῶ--αλλὰ ταῦτα μὲν ὀλίγων 
εἰδότων πολλοῖς ἔξεστιν ἀπιστεῖν. 5. 7 εἰ δ᾽ ἐγὼ ταῦτα ψεύδομαι. 8. 7 
εἰ δέ τις ταῦτα ἀπιστεῖ. : 

8 22. τοὺς ἐν ΘήβαιΞ5] ἀυτίηρ [ἢς σοπβρίγαου οὗ Ρεϊορι ἄδξ Β. Ὁ. 370- 

τὰ κατὰ Σκῶλον σταυρώματα] «ἃ ν᾿]Π]ασα οἡ ἴπε τοοίβ οἵ (ἸΠδεσοη. 
Ἡδροιη. 1]. 11. 40) Σχοῖνόν τε Σκώλόν τε πολύκνημόν τ᾽ ᾿Ετεωνόν. 

8. 23. ἐγένοντο] ΟΡ. ποίβ, 1. 21- 

ὡς ᾿Αγησιλάου ἡγουμένου ἐπράχθη] ῬΙαί. Αρσε5. 27 καὶ κομισθεὶς 
εἰς Λακεδαίμονα πολὺν χρόνον ἔσχεν ἀρρώστως καὶ πρὸς τὰς στρατείας 
ἀδυνάτως. Ἔν δὲ τῷ χρόνῳ τούτῳ πολλὰ συνέβη πταίσματα τοῖς Σπαρ- 
τιάταις καὶ κατὰ γῆν καὶ κατὰ θάλατταν. 

τῆς ἐν Λεύκτροις συμφορᾶς] Β.6. 371- 

πολλοῦ χρόνου] ΟΡ. ΑΠδΡ. 1. 7. 18 ὅτι βασιλεὺς οὐ μαχεῖται δέκα 
ἡμερῶν. 1ν΄. Ἴ. 20 λέγει ὅτι ἄξει αὐτοὺς πέντε ἡμερῶν εἰς χωρίον ὅθεν 
όψονται θάλασσαν. Τε]{, ὃ 523. 2. : 

8. 24. στρατευσαμένων κ.τ.λ.} Β.6. 270---369. 

Λοκρῶν ἀμφοτέρων] (. ποία, 2. 6. 

περιοικίδων πόλεων] (ρ. ΗἨξε]]. νΙ. 5. 32 ἦσαν δέ τινες τῶν περιοίκων 
οἵ καὶ ἐπέθεντο καὶ συνεστρατεύοντο τοῖς μετὰ Θηβαίων. Τα Ζεγίοεε 
γεῦα {Π6 οὐ γίησ Ρορυ]αϊίοη οἵ 1ῃ6 Τδοοηΐαη ἴοννηβ, οὔ ΑἿμαθδη 
οτὶρίη, δηα ϑυὈ]εοΐ (ο {πεῖν Τ)ογίαη σοπηποῖοιβθ. ΤΉΘΥῪ δη]ογοά οἷν! Ραί 
ποΐ Ρο] ἶσα] Ἰρετίγ. ὍΠα τὶρηῖ5. ψῃϊο γγογα σγαηίθα το {ποθι αἵ {Πε 
οοπασοδί ἡγΕΥΘ ἰογίειο οὐ δη αἰζεμηρί ἰο τοσαΐη {Πεὶγ ἱπάθρεπηάβηρςο : 

5--» 
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Πεποείογνγασά ἔΠοΥ ἡγετα τηδάδ {Πρ αἴαγν ἴο ϑρατία ; {ποὺ Ἰοβὲ {Π6 τὶρῃς οὗ 
Ἰῃξθυηδυγασα ὙΠ (Π6 Ἰ)οτίδηβ, Πα πὸ νοΐοα ἴῃ {Π6 ῬΈ]1σ ἈΒΒΘΙΏΌ]Υ, 
Δ ηα σου] ποὶ Ῥε εἰεοίϊβά ἰο ᾿πηροτχίδηΐ οοεθβ. Οἡ {πε τἰβίησ οἵ {πε Ηξε]οῖξ 
Β.6. 464 5οἴὴηα οὗ [ῃ6 2 γζοσεξ Ἰοϊηθα {πε (Το. 1. 1ο1). “Ιῃ οοη- 
παχίοη ἢ ΟΠ ΟΠ 5 σΟΠΒΡΙγΔΟΥ (Η46]]. 1Π|. 3. 6), ΓΠΕΥ ΔρΡΡδασ τηοβὲ 
ὈΙΕΓ ἀραϊηβὲ {πΠῸ6 Θραγίδῃβ: ὅπου γὰρ ἐν τούτοις τις λόγος γένοιτο περὶ 
Σπαρτιατῶν, οὐδένα δύνασθαι κρύπτειν τὸ μὴ οὐχ ἡδέως ἂν καὶ ὠμῶν 
ἐσθίειν αὐτῶν. 

καὶ αὐτῶν... λειπομένων] “ΟΥ̓ βενεῆ Ὠυπάγεα ϑρατίαηβ ῆο Παά 
ΤΑΙ Π6α ἔουῃ ΠΌΤ [ῃΠ6 σα, ΟΠΙΥ͂ τεα πυπαγοα τοίαγπθά ἴο ἴΐ. 
Οπθ ἰποιβαπά 1,δοβαἀδειηοηίδηβ, Ὀεβϑίαβς, μα Ῥβθη ἰθῆ οα τῆς δεϊά, 
ανθη ὈΥ͂ [π6 δαμιηββϑίοη οἵ Χεμορἤοη ; ῬΥΟΡΔΌΪΥ {Π6 Το] ΠΌΠΊΘΥ νγα5 
Ἔνθ ῃ ἰαῦρεσ. Ρ]αίΐίασο (Αραβ. ο. 28) ϑίαίεβ τοοο 1, δοβαἀδειηοηΐδηβ ἴο 
Πανα Ῥθεη 5]απ; Ῥδαυβδηϊαβ (ΙΧ. 13. 4) σίνεβ [Π6 πυτη Γ 85 τΊοΥῈ ἔπ δη 
τοοο; Πιοάογιβ τηθηίοηβ 40οο (ΧΥ. 56), ΜΉΘ 15 ἀουΌι1655 ἀρονυς 
της γαῖ, τπουρ] [Π6 ΠυτηῈΥ σίνεη ΕΥ̓͂ ΧΕΠΟΡΠΟΙ ΠΊΔΥ 6 [ΑἸ ΥῪ ῥτο- 
Β 64 85 βδοιηθνῃδαί Ἰεΐονν 11. ΤΙοηγβϑῖιβ. οἵ Ἡδδ]]οαγηαββϑιιβ (Δ ηΠ4. 
Ἐοχηδῃ, 11. 17) 5ἰαΐεβ [μὲ 1709 ϑραγίδιβ ρευβῃεᾷ, Οτοίε, 1Χ. Ρ. 40ο. 

ἐν τῇ ἐν Λεύκτροις μάχῃ] ΕῸΓ π6 τερειοη οὗ πε φῥγεροβι οη, 
6Ρ. 7. 5 ἐν τῇ ἐν ἹΚορίνθῳ μάχῃ. ΑἸΔ}. ν. 3. 8 ἐν δὲ τῷ ἐν Σκυλλούντι 
χωρίῳ. : 

ὅμως διεφύλαξε τὴν πόλιν] (Ορ. ΡΙαί. Αρε5. 32 τοῦ δὲ σωθῆναι τὴν 
Σπάρτην τότε πάντες αἴτιον ὁμολογοῦσι γενέσθαι τὸν ᾿Αγησίλαον. 

καὶ ταῦτα] (. ποίρ, 1. 38. 

ἐν παντί] Ορ. ΗΕ]]. 11. 3. 22 πῶς οὐ ταῦτα τῷ παντὶ ἐκείνων 
ἀδικώτερα; ὍΠε τηδηπβουρί ταδαϊηρ 15 παντί. 

8. ,Δ6. Αὐτοφραδάτης] 5αίταρ οἵ 1, γαϊα, , 

σύμμαχον ὄντα] 5.5. οἵ Αρο5ῖ]αιθ. ΔΥΟΑΥΖα 65 Πα βεπί ΟΥῈΥ ἴο 
Οτεεοβ ἔνο γεαῖβ Ῥεΐοσε (Β.Ο. 368) Ρἢ]]βοιβ οἵ ΑὈγάμπβ νυ [Π6 νἱονν 
ΕἸ ΠοΥ οὗ οδίαἰπὶπρ ἔτουη {πὸ ΤΒΕθαπβ ρεᾶοθ Οἡ ἴδθιτηβ {ἀνοῦσα Ὁ ]α ἴο 
ϑρατία οὐ οὗ αἰάϊηρ [με 1,δοεἀδειηοπίδηϑς ἀραϊηβὶ [η6 ΤΠ ΠΕΡδη5. 

Κότυς] 5Ξαἴγαρ οἵ Ῥαρῃ]αροηίδ. 

Σηστόν] ἃ ἴονη οἵ ΤΏταςα οἡ ἰδε Η ε]]εβροπί, ἀββουθβα ἴῃ Ηε]]. τν. 
8, 5. 45 κατ᾽ ἀντικρὺ ὄντα ᾿Αβύδου καὶ ἀπέχοντα οὐ πλεῖον ὀκτὼ σταδίων. 

τρόπαιον τῶν πολεμίων] ΟΡ. ΑΠδΡ. Υ1]. 6. 36 καὶ τρόπαια βαρβάρων 
πολλὰ δὴ σὺν ὑμῖν στησάμενον. 

Μαύσωλος] 5αίταρ οὗ (ατῖά. 

οὐκέτι δείσας] ““ποΐ {Πγουρἢ ἔδασ, δ5 {π6 οἴπεῖβ Παᾶ ἄοῃθ,᾽" ““γογ1 
{ογ." ΟΡ. Απαᾶρ. 1. 10. 12 ἐφ᾽ οὗ (γηλόφου) ἀνεστράφησαν οἱ ἀμφὶ 
βασιλέα, πεζοὶ μὲν οὐκ ἔτι, τῶν δὲ ἱππέων ὁ λόφος ἐνεπλήσθη. 

8 ,χ8, ἀμφὶ τὰ ὀγδοήκοντα] (Ρ. ποίε, 1. 34. ΝΕΡ. Αραδ. 11. 2 “ΟΠ 
ΔΏΠοχιη οοἱορίηία 5 051410 ΤΔοπο ἴῃ Αδρυρίπηι ᾿ἰἰδβεῖ."ἢ 
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8 20. οὐκ ἀπεδίδου τὴν ἡγεμονίαν Τρ. ΡΙυΐ, Αρσοδ. 27 οὐχ, ὥσπερ 
ἠλπιζεν, ἁπάσης στρατηγὸς ἀπεδείχθη τῆς δυνάμεως, ἀλλὰ τῶν μισθοφό- 
ρων μόνων, τοῦ δὲ ναυτικοῦ Χαβρίας ὁ ᾿Αθηναῖος" ἡγεμὼν δὲ συμπάντων 
αὐτὸς ἣν ὁ Τάχως. 

8.21. χρήματα πολλὰ προσλαβών] Ὁ. ΡΙαΐ. Αρεϑ. 40 διακόσια καὶ 
τριάκοντα τάλαντα. ΝεΡ. Αρεβ. 1. 6 “ἀοπαίαβ ἃ τερε ΝεοίδηοὈ 48 
ἀυσεπίϊ5 νἱσίπε [4] 6 η15 απδε 1118 ΤΠ ΠΘΥῚ ΡΟΡαΪΟ 580 ἀαγεῖ, ἢ 

Γ΄. 1Π1. 81. πάντων τῶν καλῶν] Ορ. Ηδεέ]]. ν. 4. 32 ὅστις μέντοι 
παῖς τε ὧν καὶ παιδίσκος καὶ ἡβῶν πάντα τὰ καλὰ ποιῶν διετέλει, 

ἐξεδίωκεν} ““ αἰίε ϊγ ]ιαἰεά.᾽" 

8. 2. πιστοτέρας] ““τηοῖς ὈΪπαϊηρ.᾽ ΟΡ. ΑΠδΡ. ΨΙ1. 2. 30 εἰ οὖν 
βούλει πιστοτέραν εἶναι τὴν πρᾶξιν, καὶ ἐκείνους κάλεσαι. 

οἷ...μέν)] Αἴετγ [ῃς νογά φιλίαν ἃ Ιαοῦπα σου ἴῃ [ἢ6 τηδηπβουρίβ 
οὗ βεύξῃ οὐ εἰσῃΐ νγογσάβ. ϑαῦρρα γεαᾶς οἵ καὶ πρὸς ἀλλήλους ἔστιν ὅτε 
μέν. 

8. 3. γῆμαι ἔπραττε] ““νγχὰβ περσοίϊαἰΐπσ' ἰο τηδῦγν.) ΕῸΥ [Π6 σοη- 
βίσιοιοη, ορΡ. ΗΕ]]. νΙ. 5. 6 οἱ δὲ περὶ τὸν Στάσιππον ἔπραττον ἐᾶν τε 
κατὰ χώραν τὴν πόλιν καὶ τοῖς πατρίοις νόμοις χρῆσθαι. 

τὴν δύναμιν] ““Ὧ15 ἴοτοος." ΗΗΠ]]. ΠΙ. 4. 1Ιο ἱππεῖς ὡς διακοσίους. 
Όρ. Απδῦ. 1. 3. 12 ἔτι δὲ δύναμιν ἔχει καὶ πεζὴν καὶ ναυτικὴν καὶ ἱππικήν. 

8 4. δεξιὰν πέμποντι] ““1Πποιρἢ ἢδ 5εηΐ Πίστη {Π6 ρ᾽εᾶρα οὗ {π6 τὶρῃς 
μαηά." Ορ. Απδρ. 11. 4.1 καὶ δεξίας ἐνίοις παρὰ βασιλέως φέροντες. ΝΕρΡ. 
ΧΕ, Ἀὶ α. Ψ. Ἐ" Πάδηηααθ ἀδ δὰ τα τῆούβ Ῥεύβασγιπὶ ἀδχίσγα ἀςαἰδδεῖ. Ηδπο 
αἴ δοςερὶς ἃ τε ρα τή ϊββαυῃ, οορίδβ ραζαί.᾽" Τδο. Η]βί. 1. Ρ4 “"τηϊβεσγαῖ οἰν τὰ8 
ΤΑΠΡΟΠΌΓΙΙ γείετε ἰηβιταίο ἀοπᾶ Ἰερτοηῖριβ ἀδχίγαβ ΠΟβρΙ ΕΣ Ἰηβίρηθ.᾽ 
11. ὃ ““ ἀεχίγαβ οοῃροχάϊας Ἰηβίσηΐα ϑγγίδοὶ Ἐχογοϊτι Ποηλΐης δά ργδείο- 
τίη 05 ἐεσγεπίει.᾽ 

πελτοφόρου] ΤΠ πέλτη νγὰ5 ἃ Ἰϊρῃξ 5ῃ1614, 1655 συ ργοιις {Παη [Π6 
ὅπλον, Δα σοηδίϑίϊησ οὗ 4 ἴγατηβ οἵ νψοοά οὐ ψ]οςούνγουῖς σονογθα ψ ἢ 
51 ΟΥ̓ΙΕΔΊ ΠΟΥ νυ ἱΠοιέ {Π6 τηείδ]]ς τἱπ (ἴπυ5)]. ΑΑ 581614 οὗἉ 511Π1114 Ὁ σοη- 
δ ΓΙ ΙΟ. νγαβ ραχί οὗ [Π6 παίΐοηδὶ διτήουσ οἱ ΤὭτγασα δηά οἴμεὺ Κιηαγεά 
παίϊϊοηθ. [Ιρῃϊογαίεβ (Ηε]]. 1. 5. 11---17) δἰπηοϑέ ἰοίδ!ν ἀεβίτογεά 
ἃ τερϊτηεηΐ οὗ 1,Δορἀδοιποηΐϊδη Πρανυ-Δυμηθα ἔγοορ5 ΜΙ ἃ ὈΟάΥ οὗ (Π6568 
ἰΔΥρείθουϑβ. 

ξ 5. ἀφίκετο δὲ κ.τ.λ. ἰονγατς [Π6 οἷοβθ οἵ {Π6 ψιηίου οὗ 305 Β.6. 

οὕτω μέγα κ.τ.λ.] Ορ. Απαῇ. Ψ11. 7. 41 ἐγὼ δέ, ὦ Σεύθη, οὐδὲν 
νομίζω ἀνδρί, ἄλλως τε καὶ ἄρχοντι, κάλλιον εἶναι κτῆμα οὐδὲν λαμπρύτε- 
ρον ἀρετῆς καὶ δικαιοσύνης καὶ γενναιότητος. 

καὶ ἀνδρὶ δὴ στρατηγῷ] ““ἀπᾶ ἀῇονα 8]] ἴου ἃ σεηθγα)." Ὑτηΐβ ὑϑασα 
οἵ καὶ...δή ἰ5 ποῖ πποοχχηοη ἴῃ Ρ]αΐο. 

Ο. 1. 8 1, δικαιοσύνη:}] ΟΡ. ΑΠπδΑΌ. 1, 9. τό 544. 

στέρεσθαι] ““1αῖ ἢς μαά Ῥδεη ἀείαυδοά οὐ," ““2γίναίινε ἐ556,᾽ 
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“ἐαγδ76." Ορ. ΗἔΕ]]. 11. 2. 9 ὅσοι τῆς ἑαυτῶν (γῆς) ἐστέροντο (μα Ῥφξοη 
τὰ οἰ ἠθώς οἵ), πετε (οθεί ἈΠΗΘΟΘΒΒΑΙΙΙΥ͂ ὑγουἹα γεαα ἐστέρηντο. ΑἸΔΌ. 
1Π. 2. 2 ὁπότε ἀνδρῶν στρατηγῶν τοιούτων στερόμεθα. 

ἀποστερεῖν] “ ἀείταυάα." (ρ. ΒΒΠΙΕίο οἡ ΤΠας. 1. 69. 1. 

ἐφ᾽ ᾧ] Τῃ {π6 Ῥυϊποῖραὶ οἷαιιβε ἐπὶ τούτῳ (ἐπὶ τοῖσδε) 15 εἰμεν ἴτη- 
ῬΙΕα οΥ ΘΧΡΥΕΒ5Εά. γε πᾷ τ ΕΧΡΥΕΒβοα, Ηαΐ. 1Π1. 82 ἐπὶ τούτῳ δὲ 
ὑπεξίσταμαι τῆς ἀρχῆς, ἐπ᾽ ᾧ τε ὑπ᾽ οὐδενὸς ὑμέων ἄρξομαι. ὙΙ:. ΤΡ. 
ἐρρύσαντο δὲ οὗτοι ἐπὶ τοῖσδε καταλλάξαντες, ἐπ᾽ ᾧ τε Ἱπποκράτεϊ Καμά- 
ριναν Συρηκοσίους “παραδοῦναι. ΡΊαῖ. ἌΡΟΙ. 29 Ὁ ἀλλ᾽ ἀφιέμέν σε, ἐπὶ 
τούτῳ μέντοι, ἐφ᾽ ᾧ τε μηκέτι ἐν ταύτῃ τῇ ζητήσει διατρίβειν μηδὲ φιλοσο- 
φεῖν. Τε]ΐ, 8 867. 2, ὍΡ. ΗΕΙΙΣ 2: 720. 

8.2. ὧν οὐκ εἰσὶ δίκαι] (ρ. Μεπι. 11. 2. 12 ἡ πόλις ἄλλης μὲν ἀχα- 
ριστίας οὐδεμιᾶς ἐπιμελεῖται οὐδὲ δικάζει. (,οπίγαβρί {πΠ6 Ἰανγβ οὗ 1τῃ6 
ῬεΥβΙ85, ΟΥΥ. 1. 2. 7 δικάζουσι δὲ καὶ ἐγκλήματος, οὗ ἕνεκα ἄνθρωποι 
μισοῦσι μὲν ἀλλήλους μάλιστα, δικάζονται δὲ ἥκιστα, ἀχαριστίας" καὶ ὃν ἂν 
γνῶσι δυνάμενον μὲν χάριν ἀποδιδόναι, μὴ ἀποδιδόντα δέ, κολάζουσι καὶ 
τοῦτον ἰσχυρῶς. 

8 2. οὗτοι] Ὅβ. ποΐδ, 1. 34. 

8. σ., σὺν τῷ γενναίῳ] ““1π ἀδοοογάδποα 1, 'π οοπ]αηοίίοα ] 
ΠοΠουΓ." ΟΡ. ΑΠΔΡ. 11. 6. 18 ὅτι τούτων οὐδὲν ἂν θέλοι κτᾶσθαι μετὰ 
ἀδικίας, ἀλλὰ σὺν τῷ δικαίῳ καὶ καλῷ ᾧετο δεῖν τούτων τυγχάνειν, ἄνευ δὲ 
τούτων μή. 

σὺν. τῷ ἀδίκῳ πλέον ἔχειν] Ορ. ΑΠδΔὈ. 1. Ὁ. τ6 τῶν ἐκ τοῦ ἀδίκου φι- 
λοκερδούντων. ᾿ 

οὐκ ἀποφεύγοι] ““ ψου]ὰ ΠΕ ποὶ "6 δοαυϊἰβᾷ οἱ {Π6 ομαῖρσα οἵ." 

τοίνυν] ““ Δοσογα!ηρσ]Υ.᾽ 

“τοῖς ἀπὸ μητρὸς αὐτῷ ἑμογόν οι5] Όρ. ΡΙαι. Αρεβ. 4 οὕτω δὲ καὶ διὰ 
ταῦτα βασιλεὺς ἀποδειχθεὶς ὁ ᾿Αγησίλαος εὐθὺς εἶχε καὶ τὰ χρήματα τοῦ 
ΓΑγιδος, ὡς νόθον ἀπελάσας τὸν Λεωτυχίδην. Ὁρῶν δὲ τοὺς ἀπὸ μητρὸς 
οἰκείους ἐπιεικεῖς μὲν ὄντας, ἰσχυρῶς δὲ πενομένους, ἀπένειμεν αὐτοῖς τὰ 
ἡμίσεα τῶν χρημάτων. 

8 6. διδόντος] ““ οἴεγ!ηρ.᾽ 

νομίζεται. «λαμβάνειν (Ορ. ΡΙαΙ. Αρδβ. τὸ αὐτὸς δὲ (ἔφη). πλουτίζων 
τοὺς στρατιώτας ἥδεσθαι μᾶλλον ἢ πλουτῶν αὐτός. καὶ ἄλλως γε μέντοι 
νομίζειν Ἕλληνας καλὸν οὐ δῶρα λαμβάνειν, ἀλλὰ λάφυρα παρὰ τῶν 
πολεμίων. 

εν δ 1. μέθης... καὶ μανίας] ζρ. Ηάὰι. νι. 84 Κλεομένεα δὲ λέγουσι, 
ἡκόντων τῶν Σκυθέων ἐπὶ ταῦτα, ὁμιλέειν σφι μειζόνως. ὁμιλέοντα δὲ 
μᾶλλον τοῦ ἱκνευμένον μαθεῖν τὴν ἀκρητοποσίην παρ᾽ αὐτῶν" ἐκ τούτου δὲ 
μανῆναί μιν νομίζουσι Σπαρτιῆται. 

σίτων δ᾽ ὑπὲρ καιρόν] ζ΄. Μξεῃι. 1. 3. 6 ὥστε φυλάξασθαι τὸ ὑπὲρ 
τὸν καιρὸν ἐμπίπχασθαι. 



σΙ. 85] ἉΝΟΖΕ. 1 

διμοιρίαν) Τρ. ἈεΠΊΡ. Το. χν. 4 (Λυκοῦργος) διμοιρίᾳ (τοὺς βασιλέας) 
ἐπὶ τῷ 9 δείπνῳ ἐτίμησεν, οὐχ ἵνα διπλάσια καταφάγοιεν, ἀλλ᾽ ἵνα καὶ ἀπὸ 
τοῦδε τιμῆσαι ἔχοιεν εἴ τινα βούλοιντο. 

οὐχ ὅπως] “50 ΑΓ ἤοπὶ (ποῖ ΟὨΪΥ ποῦ)." Ορ. Ἦξδ]]. 11. 4. 14 οὔχ 
ὅπως ἀδικοῦντες, ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ἐπιδημοῦντες ἐφυγαδευόμεθα. Τ7ε]ΐ, ὃ γ6". 3. 

8 2, 83] (Οομραγα (6 σΠαγδοίεγ οὗ ΗΔΏη10ΡΑ], νυ ΧΧΙ. 4. 

8.3: παρὰ τοὺς ἄλλους] ““2γαε εοέ6γ25.᾽ (ΟΡ. Μετῃ, 1. 4.14 παρὰ τὰ 
ἄλλα ζῷα ὥσπερ θεοὶ οἱ ἄνθρωποι βιοτεύουσι. ΤΠαο. ΙΝ. 6. 1 χειμών τε 
ἐπιγενόμενος μείζων παρὰ τὴν καθεστηκυῖαν ὥραν ἐπιέσε τὸ στράτευμα. 

8 4-. γεννικόν)] ΤῊδ τηδηιβουρίβ τεαα μανικόν (Ηοτ. Οἄ. 1. 34. 2 
“ΙΒ ΠΙΘΠ[15 βαρ επί ϊαθ᾽ ̓ : Νεανικόν 566 15 γγ6}] ΒιΡΡοτίθα ἃ5 ἃ σΟῃ]θοῖα ΓΘ ̓ 
Ὀγ ΡΙαΐϊ. Αρεβ. 1Ἢ ἐπειρᾶτο νεανικῶς ἀπομάχεσθαι πρὸς τὴν ἐπιθυμίαν. 

δ 5. τοῦ λοιποῦ] ““ ΟἹ ΔΗΥ͂ Γαΐατα οοοαβίοῃ.᾿ ζ(ρ. ΗΕ]]. π. 3..30 ὃν 
δὲ προδιδόντα λαμβάνωσι, τούτῳ οὔτε ἐσπείσατο πώποτε οὐδεὶς οὔτ᾽ ἐπί- 
στευσε τοῦ λοιποῦ. ΑΠΌ. ν. 7. 34 τοῦ δε λοιποῦ μηκέτι ἐξεῖναι ἀνομίας 
ἄρξαι. ΓΙ. 4.11. Ἰὸ λοιπόν ννου]α 5]: σ ΠΏ σΟΠ ΠΥ οὗἉ Γαΐαγα {ἰπη6. 

οὐ τὼ σιώ] 5ς. (αΞξίοῦ δῃά ῬΟΙ]αχ. Ορ. ΑπδΡ. νἹ. 6. 534 ἀλλὰ ναὶ 
τὼ σιώ, ἔφη (Κλέανδρος), ταχύ τοι ὑμῖν ἀποκρινοῦμαι. ΤῊΝ 15 Πιηάους 
εἰπε ηἠδίοη [οΥ {Π6 τηδηιιβουρί γοδάϊηρ οὑτωσί. ΑΠΔΌ. νΙΙ. 6. 39 Μου]α 
δὐτηϊξ οὗ {Π6 βαπια αἰζθγαϊίοη, 80 διῃηοησ [Π6 Αἰμεηϊδηβ γῃὴ τὼ θεώ, “ὈΥ 
1)εμηδίευ δηα Ῥεβερβοπα.θ 

κἀλλιστός τε...τάχιστο] Ασαϑι]αιθ νγὰβ ϑῃοσγί οἵ βἰαίιισα, ἰαπλθ οὗ 
οη6 ἴοοΐ, Δηἀ οἵ τηεδῃ ἀρρεαδησβθβ. ΟΡ. Νερ. Αρββ. Ν1Π. τ ““τηδ] ἤδη 
πδοῖτ5 ἐϑῖ (παίαγαμη) ἴῃ ΟΟΥΡΟΥΘ Βηρεηάο: ΠδΠπὶ εἴ βίαϊαγα ἔα} Πα 121]1 
Εἴ φοΥΡροσα εχίρῃο εἰ οἰαπάιβ αἰίετο ρεαα.᾽" 

ὄμνυμι πάντας θεούς] ΜΊτα. ΑΘη. ΧΙ]. 107 ““ἰΕΥΥΔ ΠῚ τηατα ϑἰάθσα 1πτῸ." 

ἢ μήν] υϑεά οὗ πιστούς, ΔΒΒΌΣΔΠΟΘ Δ Πα ΔΟΟΟΙΡΔηΥησ Οδίἢ 5, ἀθοϊαγα- 
[05 ἄα. 

6. ὅ,τι μὲν δὴ... οὐκ ἀγνοῶ] “41 ἀτὴ ποί Ἰσηποταηΐ οὗ [Π6 ορὶ πο 
ὙΠ] Οἢ βοῖηα Πμαγα οἵ {Π656 τηδίίετβ,᾽ 50. οὗ {ΠΕῚΣ ϑυβρίοιοη5 ΨΥ] τεραγὰ 
ἴο 5.10 ῃ 4565. 

τῶν τοιούτων] ““1ηϊ5 Ξοτί οὗ ραβϑίοῃϑβ.ἢ 

σ. Ι. 81. ἀνδρεία5] ϑοιὴθ τηδημβουρίβ γεαα ἀνδρίας, Ὀὰὶ ἀνδρείας 
ἷς [η6 ἔογπὶ ἴο θὲ ρσγείεσγεά. ᾿Ανδρεία γηδνὺ αἰνναγϑβ βίαηά ἴῃ Τ͵αρ. Ἔχοαρί 
ἴπ Επτ, Η. Ε΄ 475 μέγα φρονῶν ἐπ᾽ ἀνδρίᾳ, ψῇετε ΤΙ ηΠΔογί γοδαβ εὐαν- 
δρίᾳ. 

8 4. μάλιστα πειθόμενος] Χ'ε τηιδί 5ΈΡΡΙΥ (ἢς Ιασιπα ἰπῃ {Πς6 ἰοχέ 
{τότὴ ἴῃ6 Αροβιϊδιβ οἵ Ρ] δυο ἢ ο. 4) 80. “Ὡς ρσαϊηρα νΟΥῪ τη οῇ ἰπῆι- 
Εῃ66 50 {παΐ ἢε δοίβά δ5 ἢῈ Ἅσῃοβε.᾽ 

παρεῖχε] Τῆς τ α]ς γοΐοθ 15 ΠΟΥ 514] ἴῃ {Π15 56η56. 

8 5. λήθων] ΟΡ. ποίε, 1. 24. 
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δ 6. νυκτὶ ὅσαπερ ἡμέρᾳ ἐχρῆτο] (ρ. Ηδ]]. ΥἹ. 1. 15 ἱκανὸς γάρ 
ἐστι καὶ νυκτὶ ὅσαπερ ἡμέρᾳ χρῆσθαι. 

ὅπου ἴοι] ΤῊΪ5 15 {Π6 τηδηπβοσρέ τεαάίησ, 80. Ηδε]]. 11. 3. 54 [ῃς 
ΤΠ βουρίβ γεδά οὗ δεῖ (ἀπαγαγόντες) : (ορεί οὗ δεῖ, 581Π|6ῖο οὐ ΤΠΒαο. 
1. 134.6 ψΠεγα να 5ῃου]α ἐχρεοί οἷπερ ἴοΥ οὗπερ 5ἰαΐες {παΐ {θα ἀγα 
ΠΟΥ  ΪΥ Ῥαϑβαῦθϑ 'η ατεεὶς ῃ]Οἢ σῃονν [Παΐ {Π6 ἀπε ποίίοη οὗ ““νμοτα ἢ 
αηὰ “ΒΓ ΠΟΥ ἢ 15 μοί δἸνγαγβ τηδἰ πα! "θα (οΡ. 1. 1. 23; 11. 4- 6)... ““ἼΠ6 
σοΠοδρίοηΒ οὗ ροΖηῖ᾽ 2γι70 Δι Φείγι᾽ 172 ΔΥΘ 50 ΠΘΔΥΥ οοἰποϊάθηΐ, {Ππαξ νγθ 
ὁ ποΐ τῆδῖνεὶ αὖ στῆσαι παρά τινα 83 ΜΕ] 45 παρά τινι, ἔς τινα τόπον 
8.5 ΜῈ]1] ἂδ5. ἔν τινι τόπῳ. ΟΡ. ΤΠαςο. 11. 86. 1 οὗπερ (οἷπερ) ὁ κατὰ γῆν 
στρατὸς τῶν Πελοποννησίων προσβεβοηθήκει. ΧοΠΟΡΠΟΠ Πἰπηβεὶῇ σῖναβ 
τι5, ΑΠΑΌ. 11. 1. 6 προϊόντες οὗ ἡ μάχη ἐγένετο. 11. 4. 19 ἔχοιμεν ἂν 
ὅπου φυγόντες ἡμεῖς σωθῶμεν. ΓΙ. 3. 223 ἕωθεν δὲ καὶ τοὺς “Ἑλληνας 
ἔφασαν οἴχεσθαι" ὅπου δέ, οὐκ εἰδέναι. Ἐ]]. Ν11. 1. 25 ὅπου δὲ βουλη- 
θεῖεν ἐξελθεῖν. 

κλέπτων] “" Θσουργίηρσ βθογειϊγ.᾽" Ορ. ΑΠΔΌ. 1Κ. 6. 11 πολὺ οὖν 
κρεῖττον τοῦ ἐρήμου ὄρους καὶ κλέψαι τι πειρᾶσθαι λαθόντας. ν. 6. ο εἰ 
δὲ καὶ δυνηθεῖτε τά τε ὄρη κλέψαι. 

8 7. παρθένος ἡ σωφρονεστάτη] (ΟΡ. ἘξιΡ. 1,16. 1Π. 5. αἰδηώονε- 
στέρους δ᾽ ἂν αὐτοὺς (τοὺς Λακεδαιμονίους) ἡγήσαιο καὶ αὐτῶν τῶν ἐν τοῖς 
θαλάμοις παρθένων. 

νομίζξων...εἶναι] “Τὶ ηἸκίπρ' [Παΐ ρεσγίδεος βἐθεαά!ηθθ5 δηά {τεβάουηῃ [το πῚ 
Ῥδηϊο οΥ̓σοπἤιβίοη ννου]α 6 σομλ]η64 {ΠΘγθὶμ ν1 ἢ ΟΟΠΊΡ] θα βθουτ 
σαϊηβί (α]ατα δηα βθογαί αἰίδοϊς.᾽" 

δ᾽. 8. διετέλεσεν] (ΟΡ. ποίδ, 1. 37. 

Π. ΨΙΠ1. ὃ 1. οὐ γῆρας προυφασίζετο] “ ἀἸά ποὶ ΠοΙά ουἕ ἢϊ5 ἀσα α5 
8 Θχοίιϑθ." ορ. Ηε]]. ν.᾽ 4. 12. 

8. 2. ἐλοιδορεῖτο] ἀδροποπί νυνὶ δοίϊνα β᾽σηϊβοδίίοη. Ορ. ΤΠΘορἢτσ. 
(Βαϊ. ΧΥῚ1. 2 κακῶς ἀκοῦσαι καὶ λοιδορηθῆναι δυνάμενος. Τ)εη. ΜΙ. 558. 
8.122 οἷα ἐδημηγόρησε παρ᾽ ὑμῖν... κατηγορῶν καὶ φάσκων ὄνειδος ἐξελθεῖν 
τὴν στρατιὰν ταύτην τῇ πόλει" καὶ τὴν λοιδορίαν ἣν ἐλοιδορήθη Κρατίνῳ 
περὶ τούτων. (ΟΥ̓. 1257 ὃ 5 λοιδορηθέντος δ᾽ αὐτοῖς ἐκείνου καὶ κακίσαν- 
τος αὐτούς. 

αἰε] ὙΤΗΐ5 Τοηΐς ἔογηι, συβῖοῃ [6 τηδηυβοῦὶ ρί5 ἤοσα σῖνα, 15 αἴβο 
[ουη ΑΠΑΡ. 11. 3.13 ὑποπτεύων μὴ αἰεὶ οὕτω πλήρεις εἶναι τὰς τάφρους 
ὕδατος. ΟΡ. 7227}. ΤΊ. 8; 12. 

ὅταν οἱ “ἕλληνες σωφρονῶσι»])7 ““ὙΠΕη ἴῃ6 Οτεαῖκβ που] ἤανα 
Ἰδαγηθά ϑο] -οοπίτο]. 

8 5». ἐν τῇ ἐν Κορίνθῳ μάχῃ] Της Ῥαί!]ς οὗ (σου μι ἰοοῖς Ρ]ασα 
αὔουις {π|νῪ Β.Ο. 394. ὙΤΠα τηαηαβουρίβ τεδα ἐν τῇ Κορίνθῳ μάχῃ. (Τρ. 
ΗΕ]. 11. 4.43 ὑστέρῳ δὲ χρόνῳ ἀκούσαντες ξένους μισθοῦσθαι τοὺς ᾿Ελευ- 
σῖνι. Βαῖΐ [Πἰ5 56 οὗ ἴῃς ἀδίϊνε δομθ ἰ5 οοηῇηεα πηΟΒΕΥ ἴο ΡΟΕΙΙΥ (ορ. 
ΘΟΡΙ. ΤΥαοῃ. 171,2 ὡς τὴν παλαιὰν φηγὸν αὐδῆσαί ποτε Δωδῶνι... ἔφη): 
ἴῃ ρζοβα να πὰ (Π6 Ἰοοαὶ ἀαἴϊνα του Ἔχδοῖ]Υ ἀββηθα ὈΥ ἐν πα οἴ ΠΟΥ 
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Ῥτεροβίοηβ. Τεῖῖ, 8 ὅοπ. 1. οὔβ. 2. ΟὉρ. Τῆας. 1, 18. 1 ἡ ἐν Μαραθῶνι 
μάχη, Ὑετα Θ}ΠΠοῖο ““δαάδοϊι5 ργορυαβϑὶ βυηΐ, 51 συϊᾶ νάθο, αἱ ργαςα- 
Ῥοϑβιτοηὶ Ὀ6]]απὶ πα! χοσαηΐ.ἢ 

ὀκτὼ μὲν... τεθναῖενἸ͵ὴ  ΤΤιοάοτχις βἰαίες {παὲ (6 ἰοία] ἴοβϑς. οα (8 
Τιοθαδουηοηίαη 5ἰ4θ γγὰβ 1οο; Οἡ ἰδ 546 οὗ ἴῃς οοηΐεάογαΐθς, 28οο. 
Οογηδ]ας ΝΈΡοΚ (Υ. 1, 2 ““Ροβὲ μος ρυδβίϊπτη (αρυα (ογοηθαπι) σο]] αἰ τὰ 
ΟΠΠ6. ὈΘΙ]α τη εβί οἶγοα (οι ηΐπατα ἰάδοσαα (ΟΠ πίῃϊιπι εϑὲ ἀρρε]]δίατη. 
Ηὶς οὑπὶ τπᾶ Ραρηα ἄδοαπ Π21]116 Ποβίϊατη Ασθβιϊαο ἄποα σεοϊ ἀἸββεηΐ...)} 
σοηΐιβεβ {Π6 οὐάεσ οὗ βνεηΐβ; δ5 Αρεβιίδιβ ἴσο ΠΟ ραχί ἴῃ (15 Ὀδί]6. 

ἀλλ᾽ εἶπεν ἄρα] ἙἘῸγ [Π6 σοτηθπαίίοη ἀλλ᾽ ἄρα, ορ. ΗἸΘΥ, 1. 13 
εἴποις οὐκ ἂν ἴσως σύ, ἀλλ᾽ ἄρα ἔρχεται αὐτοῖς τὰ τοιαῦτα καὶ οἴκοι μένουσι. 
πῃ {Π656 δηᾶ βἰπηῖ τ ραθθαρσοβ {Π6 ογὰ ἄρα Παγαϊν ργθβϑεύνας 115. []] 
1Πδΐῖνε ίοτεθ. Ορ. Νερ. Αρεβ. ν. 2 ““ἰαπίχπι αἰπιξ ΔὉ ᾿πϑο]θηία σ]ουῖδθ, 
αἴ σοΠΓηϊβοσαίιϑ δῖ ἰουίαπαπὶ (ταβδοῖαθ, σαοά ἕδη τη] ἃ 56 νοὶ νἱτο 
Δανουβαυοσατη σΟΠοΟΙἀἰβθεηΐ : Ὡδιηηι6 1114 τα] ]1η6, δὶ ϑᾶηᾶ ΠΊΘΠ5 
εβϑϑεῖ, ασαβοῖδα βαρρ Ἰοἰστη Ῥεβαβ ἄαγα ροίτ1556.᾽ 

8 6. ἐνδίδοιτο] ““νγὰϑ τεδαγυ ἴο θὲ Ὀείγαγε ἴο {Πθηλ.᾽ Ὁρ. 2. 18. 

ἑλεῖν] ὅνε ταϊρῃξ ἐχρεοί [η6 Επίαγα ἴεηβα, αὶ ῃ6 Αοτῖϑε (νπουὺὲ 
ἂν) ῬΥΟΡΕΙ͂Υ Ἔχρύεβϑαβ {πΠῸ ᾿π4θῆηϊία ποίϊοῃ οὗ {1π|6δ. (ρ. Ηε]]. 1. 6. 14 
οὔκ ἔφη οὐδένα ἀνδραποδισθῆψαι. ν. 1. 32 ὁ δὲ ᾿Αγησίλαος οὐκ ἔφη δέξα- 
σθαι τοὺς ὅρκους. - 

οὐκ ἤθελε προσβάλλειν κιτ.λ.7] Ορ. Νερ. Αρεβ. ν. 3, 4 ““1ἾΔετὴ, οατη 
δαἄνευϑδυϊος ἰηΐτγα τηοθηΐα σΟΠΊρι ἰββεῖ οἵ αὐ (σου! μππὶ ΟρΡΡαρπαγαί τη} 
Πογίαγεηΐυσ, ποραν 1ά σιαθ νἱγία!! ΘΟ νΘΪΓΕ : 56. ΘΠ]ΠΊ ΘΠ} 6556 αἸἰχϊΐ, 
41 δὰ οβοϊαπιὶ ρεοοδηΐαϑ γεάϊγαε σοσεγαί, ΠῸη αΪ ἀγ0 65 ΠΟΙ 1551 Π|ὰ5 
ἐχραρπατεί αταθοῖαθ. Ἅ Ναῖὴ 51, παῖ, “εο5 δχϑίϊησιιεσα νο] μα  ΠΊ115, 
41| πο βοῦτη αἄνούβιιβ ὈαΥΡαγοβ βίθίθσιηΐ, ποϑιηθί ᾿ρ51 ΠῸ05 βεχριρηδανογὶ- 
τηὰβ. 1ΠΠ1|- συϊοβοθητθυβ: απο ἰδοΐο πε περοίϊο, ουπὶ νοϊπθυϊηΐ, ΠΟ 
ΟΡΡτπηδηΐ. ἢ 

8 7. ὁ πάλαι...ὁ νῦν] 5.. Πέρσης. Χεῖχεβ δηᾶ Αὐΐαχουχαϑ. 

εἰρήνην δὲ συμπράττει)͵ (. 2. 21. 

ἐπεμελήθη δέ] Δέ ἰ5 Ποῖα υϑ64 αἰζοσ {Π6 Ῥαγθεηίοβὶβ ἢ (Π6 ῥτΐη- 
οἶραὶ νευῦ, “ 47ρ0.᾽ 

ἐπεμελήθη ὅπως.. ἀποστήσεται... ἀπόληται... δυνήσεται] Τῆς ᾿πάϊςα- 
τἰνα 5. υϑ64 ΔῇεΥ ὅπως ἴῃ {Πϊ5 σοηῃβίγποιοη ΘΠ [Π6 γαϑα]ὲ 15 σαραγάθα 
ἃ5 Ῥσείυ σογίαϊπ ἴο [Ὁ] ον, [Π6 συ ] πον ἤθη (ῃ6 Υαϑα]ε 15 [655 σϑῦ- 
ταῖη. ΕῸΥ ἃ 51|Π|11Δ Ὁ Ῥάββϑαρε, ορ. Μεη). 11. 2. 10 ἐπιμελομένην ὅπως 
ὑγιαίνῃς τε καὶ ὅπως τῶν ἐπιτηδείων μηδενὸς ἐνδεὴς ἔσῃ. 76], ὃ 811. 

βασιλεύς] Ὁ. ποίεο, 1. 6. 

Π. ΨΠ1Ι. 811. τὸ εὔχαρι] “αὐρδηϊγ.᾽᾽ 

ᾧ γε ὑπαρχούσης μὲν τιμῆς] ““ ΔἸΠουρἢ Πα Παά Ποπουτγ ἰο οίαγί νυ ἢ. 
σρ. Ηε]]. 1. 4, τ6 ὑπάρχειν γὰρ ἐκ τοῦ δήμου αὐτῷ μὲν τῶν τε ἡλικιωτῶν 
πλέον ἔχειν τῶν τε πρεσβυτέρων μὴ ἐλαττοῦσθαι. Αὐποϊ]ὰά οὐ Τῆς. νΙ- 
87. 4. ᾿ 



74 ΧΕΔΝΟΡΑΟΝΤΙ5 ΑΠ 5124 ζχ5. [νπ|. ὃ 2 
8. 2. "παιδικῶν λόγων] 56. λόγων ἐρωτικῶν. 

ἥκιστα δ᾽ ὧν οἷος μεγαληγορεῖν] ““ποΐ δὲ 411 {πΠ6 ϑοτίέ οὗ ρβίβοῃ ἴο 
Ὀοδϑι.᾽ 

8 7. ᾿Αριστόδημος ὁ Ἡρακλέους] (ρ. Ηάί. νΙ. κ2 Λακεδαιμόνιοι 
λέγουσι αὐτὸν ᾿Αριστόδημον τὸν ᾿Δριστομάχου τοῦ Κλεοδαίου τοῦ Ὕλλου 
βασιλεύοντα ἀγαγεῖν σφέας ἐς ταύτην τὴν χώρην τὴν νῦν ἐκτέαται ἀλλ᾽ οὐ 
τοὺς ᾿Αριστοδήμου παῖδας. 

ἐθοίνα ξεν] ( . 5. 1. 

πολιτικοῦ] 5.10 ἃ5 δῇ οὐ ΠαΥῪ οἰ Ζεῃ ἡγοῦ] τι56, ΟΡΡ. ἴο βασιλικοῦ. 

καννάθρου] 8. Ξοτί οὗ σαγτίασθ, [Π6 ΡΡΕΥ Ῥαγί οἵ νη ϊοῇ νγαβ τηδᾶθ οὗ 
Ῥαβὶςεί- γοΥΚ, ΟΥ̓ ΤΟΥ ΡΓΟΡΕΥΪΥ [Π6 Ῥαβίκεί Ἰ[561} ὙΠ ΙΟἢ νγὰβ ἤχεά ἴῃ {ΠῈ 
ΟΔΤΥΪΑΡΘ. ΟΡ. Ηοη!. 1]. ΧΧΙν. 189, 190 αὐτὰρ ὅ δ υἷας ἅμαξαν ἐύτροχον 
ἡμιονείην ᾿Οπλίσαι ἠνώγει, πείρινθα δὲ δῆσαι ἐπ᾽ αὐτῆς, ΜΠ εγα (Π6 πείρινθα 
15. 1η6 Ὀαϑὶκεὶ ρ]ασεα οὴ ἴπ6 ψΠβεὶ- ἤἴτᾶτηβ ἅμαξα. Ον. Εδβί. νἱ- 6 79; 8ὃο 
“ἐαἴ ἀοπηΐητιβ " ἀἸδορ ς᾽ αἷξ ΡΙααβίτοαιια πλογδηΐθβ ϑιδέμξ: ἴῃ Ῥ]αιιδῖτο 
βίγρβᾶ (5οῖγρβα) Ἰαία {αϊί.᾽ἢ 

εἰς ᾿Αμύκλας] 5ς. ἴο οεἸε γαίας {πΠ6 Ἡνγδοϊηςϊδη {εϑίϊναὶ. ΟΡ. ποίε, 
Ὁ: τῆς 

- 

Ο. 1Χ. ὃ 2. δυσπρόσοδο:)] Ῥαιιβαηῖαβ ἱπουσγθα οαϊπμη Ὀεοδιιβα 
δυσπρόσοδον αὑτὸν παρεῖχε (Ἰ Πας. 1. 130. 2)- 

εὐπρόσοδος)] Ορ. Ηε]]. 1. 1. 30 ἰδίᾳ τε οἱ πρὸς Ἑξρρμοκράτην προσομι- 
λοῦντες μάλιστα ἐπόθησαν τήν τε ἐπιμέλειαν καὶ προθυμίαν καὶ κοινότητα 
(αΠ Δ 1117}. Οὐγῃ. ΧΠΠ. 9 οἱ μὲν γὰρ σοφισταὶ πλουσιόυς καὶ νέους θηρῶν- 
ται, οἱ δὲ φιλόσοφοι πᾶσι κοινοὶ καὶ φίλοι. 

δ. 2. μαστεύοντε9] (ρ. Ηάϊΐ. 1. 135 καὶ εὐπαθείας τε παντοδαπὰς 
πυνθανόμενοι ἐπιτηδεύουσι. 

καταδάρθοι] ““σεῖ ἴο 5]εερ.᾽ 

8 5. τῇ τῶν θεῶν κατασκευῇ] “Ε[ἢ6 ἀἰβρβηβδι!οη8 οἵ Πεανβη." Τρ. 
ΡΙαῖ. Αρεβ. 4 ὥσπερ μόνος ἀεὶ χρῆσθαι ταῖς ὑπὸ τοῦ θεοῦ κεκραμέναις 
ὥραις πεφυκώς. δυγ. ΘΒΡΡΙ. 214, 5 ἂρ᾽ οὐ τρυφῶμεν, θεοῦ κατασκευὴν 
βίῳ Δόντος τοιαύτην, οἷσιν οὐκ ἀρκεῖ τάδε; 

φεύγοντα... ψύχη] ζρΡ. Ογτγ. ΨὙΠ|. 6. 22 τὸν μὲν ἀμφὶ τὸν χειμῶνα 
χοόνον διῆγεν (ὁ Κῦμοϑ) ἐ ἐν Βαβυλῶνι ἑπτὰ μῆνας" αὕτη γὰρ ἀλεεινὴ ἢ χώρα" 
τὸν δὲ ἀμφὶ τὸ ἔαρ τρεῖς μῆνας ἐν Σούσοις" τὴν δὲ ἀκμὴν τοῦ θέρους δύο 
μῆνας ἐν ᾿Εκβατάνοις" οὕτω δὲ ποιοὺντ᾽ αὐτὸν λέγουσιν ἐν ἐαρινῷ θάλπει 
καὶ ψύχει διάγεὶν ἀεί, 

8 6. νικώσης αὐτῆς] ““ΟΥ̓ οουτβο 1{ νγα8 5{1]] του 8 γάγεὶυ {Πᾶΐ ἔθ πλ8]65 
ΔΡΡβαιβάᾶ ἃς5 σοϊηρβίϊζςους {πϑιηβεῖνεβ ἴῃ σταηηΐηρ ΟΥ ατίνίησ τηδίοῃεβ, 
Αἰ που ΡῊ {ΠΥ πηϊρης βθηα οαγγίαρεβ ἴο τὰη. ΝΠ τοραγὰ ἴο Ογηΐβοα, 
[Π6 ϑἰβίεσ. οἵ Αρεβίϊαιιβ, γῆο νγαὰβ {π6 ποδί οδ]θυγαίβα οἵ {Ππεϑ8 [8 πια]ς 
οΠαυϊοΐθθυβ δηα νγὰβ {Ππ6 ἢγϑι ψγμο ΟὈιαϊπρα τῃς ΡΥΪΖΘ, 1 15 ῬΙαἰπ τΠαΐ 586 
ἀϊά ποὶ μευβεὶ ἀχῖνα ἰῃ6 Πουβ65, ἴου δὴ ἀνὴρ ἡνίοχος ἰ5 4ἰ5δο Πηρπι]οηθα ; 



χι, ὃ 8] ΔΌΤΕ. 5 
Ῥαιβ. νἹ. 1. 3 πεποίηται δὲ ἐν ̓ Ολυμπίᾳ παρὰ τὸν ἀνδριάντα τοῦ Τρωΐλου 
λίθου κρηπὶς καὶ ἅρμα τε ἵππων καὶ ἀνὴρ ἡνιόχος καὶ αὐτῆς Κυνίσκας 
εἰκών. Τί [Π6 τεργεβεηΐδίίοη οα 8Πη δηοϊεηΐ ναβθ, ΠΟΥ ἃ ἔθ ηγ4]6 5 566 ἢ 
ατινίησ ἃ σΠματιοΐ, γε α]]}ν τείειβ ἰο Ογηίΐβοα, ἃ ᾿ἰίσεῆβθα ἴακεὴ ὈΥ {Π6 δγίἰϑὲ 
τηυϑί Ὀ6 βξῃρροβεά.;» Βεοῖκεῖ, Ὁ αγ. Ρ. 207. 

8. 7. νικηφόρος... ἀγωνισμάτων] ““οΠατηρίοπ ἴῃ {Π6 τηοϑὲ Ποποῦσαῦ]8 
Δ Πα τηδσηϊῆοεδηΐ σοηίεϑβίβ,᾽" ΟἹ, “"ΜΊΠΠΘΥ οὗ {πΠ6 τηοϑί Ποηουσαῦ]Ὲ δηά 
τηδσηἰβοεηΐ ΡΓ1Ζαβ.᾽ 

΄σ. Χ. 8:1. τὰ τοιαῦτα] ““ἴπ 5Βι|0ἢ ροϊπίβ ἂ5 1 πᾶνε τηθηἰϊοηδά.ἢ 

8. 2. στάθμη καὶ κανών] ““1Πε (οΠ411κ64) 11π6 ἀπά τι]6.᾽ 

δ 4. ἀναμάρτητος] ““Πανὶπηρσ ἄοηθ πο ψτοηρ.᾽" 

΄. ΧΙ. ὃ 1. βθούλομαι...ἔχῃ] ΤῊ βεηΐεποα ννὰβ Ῥγο Δ ΌΪΥ ἰπίεγρο- 
Ιαίεα ψ ἢ {Π6 ἰάεα οὗ σοππδοίϊηρσ [Π6 [Ὁ] οννησ Ττηεπηογαηάα οὗ Χεπο- 
ῬΒοη συ ἢ {Π6 1αϑ5ὲ βεοίίοη οὗ ἢϊ5 ἴθητἢ σΠαρίθυ. 

ἱερὰ μὲν... ἐσέβετο] Ορ. Νερ. Αρεβ. ἵν. 7, 8, "πϑατα ναὸ μος βοϊστη 
ἴῃ αταρεοῖαᾳ ἔδοϊῖ, πὶ τε 016 ἀδογατη βαποία Παϊσοσεῖ, 564 εἰϊδπη δραά Ὀδτ- 
Ῥᾶγοβ. βιγητηα σα] σΊΟΠΘ ΟΠΊΠΪα 5: πη] ]]αογα ἀγάβαιθ σοηβασναν. [Ιΐδαια 
Ῥγαβαϊοαθαΐ ΠλΪΓΑΥΙ 56, ΠΟῚ ΒΔΟΓΠ]ΘΡΌΓΙΠΙ ΠΙΠΊΘΓΤΟ Πα αυῖ, 41 ΒῸΡΡΙΙΟΙθιι5 
ἀξογαπη ποσιϊββδαηΐ, δι ΠΟ Ο,ΑΝΊΟΥ5 ΡΟΘηΪβ δῇῆοῖ, ααἱϊ το] ]ρΊΟΠ ΘΙ 
τηϊππεσεηΐ, απᾶπὶ 4αὶ ἔδηδ 5ρο]Π]αγεηΐ. 5227. 2. 13. 

ἐχθρούς] 5ς. ὄντας. 

8. 2. υμνῶν] ““΄σοπδίαη]Υ τορεαίηρ,᾽᾽ “ὁ ἀ7είζέα715.᾽" 

οὐκ ἀνθρώπων ὑπερεφρόνει)] ΒοΠη᾽5 εἀϊίίοη (αἰτεγ Βγαι θα ο ἢ) {ταη5- 
Ιαΐεβ “" με αἰά ποΐ Ἔχ] τόσα [δὴ Ὀθοοπγ65 Πυτηδη Ὀεϊηρβ,᾽᾽ 50. οὐκ ὑπὲρ 
τὰ ἀνθρώπινα ἐφρόνει. ἸλαίΠοΥ, ““Ἰηϑίεδα οὗ Ἰοοϊίησ ἀν ἸΡΟῚ τηδη, 
ἢς νγαὰβ σταίείι]! ἴο ἤδάνεξῃ ({οΥ ἢΪ5 51 00655).᾽ 

8.3. ἔχαιρε... καθιστάναι] (οτηρατζα {Π6 οΠαγαοίου νυν ἢ Χ ἜπορΡἤοη 
σῖνεβ Ογτὰβ; ΑΠΔΡ. 1. 9. τό εἴς γε μὴν δικαιοσύνην εἴ τις αὐτῷ φανερὸς 
γένοιτο ἐπιδείκνυσθαι βουλόμενος, περὶ παντὸς ἐποιεῖτο τούτους πλουσιω- 
τέρους ποιεῖν τῶν ἐκ τοῦ ἀδίκου φιλοκερδούντων. 

8. 4. χρῆσθαι] ““Ῥε ἱπεϊπηαΐα ν ἢ. Ορ. 8ὶ 13 οἱ χρώμενοι. 

ξ 6. ῥᾳδιουργίαν] ““᾿πάο]εηςο.᾽ 

ὃ 8. ἐλευθερίως] “ ψ τ ΠΡ Θά τγ.᾽ 

τῶν ἑαυτοῦ] ΤΗΪΞ5 Ἔεχργεβϑίοη τηπϑέ συμ πἀπᾶϑυ [Π6 μεαά οὗ {π6 Ῥατ- 
{να σεπίεῖναθ. 80. μεταδιδόναι, διαδιδόναι, αηἃ νεῖῦ5 οὗἉ ρατγιἰοἱραζίοῃ, 
5Π4γ6, σομητηπηϊσαίοη, ὅζο., ἀγα [Ο]]οννεα Ὀγ ἃ ρεηϊῖνθ. 7610, ὃ 535- 

αἰεῇ ΟΡ. ποίε, 7. 3. 

δεισιδαίμων) ““φοάίεατίηρ,᾽" ““τε]ρίοι5.᾽" ὙΤῇδ ννογά ἰ5 ἤθύα ὑβρά ἰπ 
ἃ θοοά 56πη586. Τεὺ (Τ Πδορἢγ. Ομαγ. ΧΧΥ ΤΠ) τεηηδυκα {Παΐ δεισιδαι- 
μονία, ἃ Μγοτὰ 5] ση  γἱηρ " ἔδαυ οὐ βιιρεγπαίασαὶ Ῥεΐηρϑ,᾿ ΤΩΔΥ ον] θη ΕΥ 
ἢν νατίοιιϑ 5η8465 οἵ τηθαπίησ δοσογάϊηρ ἴο (Π6 νἱενν οἵ ἴοϑα Ὀεϊηρθ 
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Θδηϊογία! η6α Ὀγ [Π6 Ῥϑύβοῃ ΨῆΟ τι565 ἰ, Ηδηςθ, Πα βαγϑβ, Πθτα Αὐἱβίοιϊα 
βίαϊβϑ (ῬΡοἹ. ν. στ) {Παΐ δὴ Όβο]αΐα γα]Ὲ  νν1}} θῈ τόσα ρονουίι] “1 ἢ]5 
5] 6 οῖβ Ῥε]ανα {παΐ Πα ἴξαιβ [πε σοάϑ᾽ (ἐὰν δεισιδαίμονα νομίξωσιν εἶναι), 
Ὦς 4445---“θαξ Πα πλβὲ 5ῆον ΠΙΠΊ56]Γ βιοῃ τοζζλοτιέ γαξμτν᾽ (ἄνευ ἀβεὰλ- 
τερία-),----5Πονγίηρ [Πδὲ {Π6 ννογά δεισιδαίμων ἀἸὰ ποΐ, ἰο ΑΥδίοι]ς᾽ 5 τηϊπᾷ, 
ΘΧχοϊαάςδ [αἰυϊίγν, 45 εὐσεβής νγου]ἃ Πᾶνα ἄομθ. Ὶἀϑδέ οοπίθπαάβς ἰμαΐ {π6 
Ῥδά 56ῆ86 οσουτ5 ἴοσ (Π6 ἢγϑβί {{πη6 ἴῃ ῬΟΪΥἱπ5, 

νομίζων κιτ.λ.] (Ορ. Ηάι. 1. 32 (σσεγα ϑοίοη πσὐρὸβ [Π6 ὑποογίαϊ ΠἰΥ 
οὗ Πυπηδῃ ῬΙΟΒΡΕΙΙΥ) εἰ δὲ πρὸς τούτοισι ἔτι τελευτήσει τὸν βίον εὖ, οὗτος 
ἐκεῖνος τὸν σὺ ζητεῖς ὄλβιος κεκλῆσθαι ἄξιός ἐστι πρὶν δ᾽ ἂν τελευτήσῃ, 
ἐπισχέειν, μηδὲ καλέειν κω ὄλβιον ἀλλ᾽ εὐτυχέα. 

8 9. ἧς οὐκ ἐξεπόνει τὰ ἴδια] ““[ῃ6 “ια! 165. οὗὨἨ νυ μῖο μα ἀϊά ποὶ 
Πϊτη 561 ρυδοῖϊβα ἢ 101]. 

8 το. πόνοις... ὑπεῖκε] “4 1116 ἢδ βιθά(Ἀϑιὶν ΠΟΙ ἢἰς οὐσῃ ἀραϊηβέ 
ῬοΙν ἰο]], μ6 τρϑά!]νγ γἱ᾽εϊάεα ἰοὸ 5 ἤιθηᾶς." ΒοπηἾβ ἰγαῃβιαἰίοη 
“ἐΧ}116 ἢ6 τἱνα] δα 411 τη δπάατίησ ἴο115, ἢ6 οίδαὶν γἱ᾽εϊαβα {Π6 ρα]πὶ ἴῃ 
ἐχουίίοη ἴο ἢ15 [6 η 45 ἀΡΡεΕδ 5 ἴο τηΐβ5 {Π8 δηΓ ἢ 6515 αν θη ε]γ Ἰηἰεπμα θα 
Ῥείνβθῃ πόνοις δηα ἑταίροις, ἀντέχων ἀπά ὑπεῖκε. 

8 11, γνώμῃ] ““σομϑιἀογαίθηβϑβ." 

τῇ ἀμφὶ τὸ σῶμα φαυλότητι] ᾿ῃδογηποῦ (Πα (ἢ6 Ἐργρέίδηβ, θη 
ΑΡρεβιαιιθ τοδοῃβα {ΠΥ σΟΙΠΙΙΥ (Β. α. 361), ψεῖῈ βυγρηβεα ἴὸ 566, 
Ἰηβίθδα οἵ [Π6 ἰουγϊ δ] 86. ὙΥΑΥΎΟΥ ΠοΟμλ ἰΠεΎ Ππαά εχρεοίθα, ἃ 116 
ἀείογπηθδά οἹα τηδη οἵ τηϑαη δἰγα βδι{{πσ Οἡ [ῃ6 σγαββ υυ ἢ 15 ἴΤΟΟΡ5, 
Δηα αἰίευ!γ ταραγα]655 οἵ 5ηονν δηά ΠΧΌΓΥΥ. 

8.12. ἔργον εἶχεν] ““τηδάσ ἰὲ ἢἷ5 Ὀυβὶπ 655." Ορ. Μϑεπηι. 1. το. 6 
οὕτω δὴ ὁ Διόδωρος ᾧχετο πρὸς τὸν Ἑρμογένην καὶ οὐ πολὺ τελέσας ἐκτή- 
σατο φίλον, ὃς ἔργον εἶχε σκοπεῖν ὅ,τι ἂν ἢ λέγων ἢ πράττων ὠφελοίη τε 
καὶ εὐφραίνοι Διόδωρον. 

812. μετὰ θεούς] ““ 56ε2471612472 εἶδον." 

8 14. μεγάλην καὶ καλὴν ἐφιέμενος δόξαν] (ΟΡ. ϑορῇ. Ο. Τ. γ66 
ἀλλὰ πρὸς τί τοῦτ᾽ ἐφιέσαι; 7ε][, 8 510. οὔ5. 'ύε 5ῃου!ά εχρεοΐ τΠ6 
σβηϊενα ἁἴεγ ἐφίεσθαι. ἩΙ]αΠπα ῬΥΌροβαβ ἴο ἰαϊτα δόξαν 45 1Π6 δοοιιβα- 
{να αἴζευ ἀπεῖπε (ρΡ. ΑἸα. 11. 1. 41 τὴν στρατηγίαν ἀπειπών), αῃηὰ ἴο 
πηἀογβίδηα αὐτῆς αἴτεον ἐφιέμενος. 

815. πρὸς τῷ στόματι τοῦ βίου] ““«αἱ [πε ουἰϊεὶ οὗ 1{{π.᾽ 

8 τό. ἐν τῇ πατρίδι τυχών] (ρ. Νερ. Αρεβ. Ψ1Π|. 6, γ ““Πἰς οἵτ 6χ 
ἈΑερυρίο σενεοιίζεγοίασ, ἀοηδίιβ ἃ τερα Νεοίαπθιάθ ἀποθης 5 νἱρίηςὶ 
τα] Θη[15, αὰδ6 1116 ΤΠ ΠΘΥ ῬΟΡαΪο σπὸ ἀαγεῖ, νϑηϊββείααβ ᾿ῃ ρογίαμῃ, σαὶ 
Μεμπε]αὶ νοσδίαϊ, δ οθηβ Ἰηΐο Ουγθπδᾶβ εἰ Αδρυρίαπι, ἴῃ σπου θα τὴ 1Π1Ρ}}- 
οἰΐα5 ἀβοθϑϑιῖ. [ΙὈ1 δὰπὶ διηϊοῖ, απὸ ϑραγίαση ἴδοι 5 Ῥαυευσα Ῥοββεηΐ, 
αυοά τηε] ΠΟῚ ΒαΡεραηΐ, οοτὰ οἰγουμηαἀεγαηΐ αἴααθ ἰΐα ἀοτησχὴ σοίζ]6- 
Τα ηΐ, 



ΠΧ ΤΩΡ ΤΗΝ ΝΟΤΈΡ. 

ἄγγελος (εραΐ5), 1. τὸ 
ἀγορὰν παρασκευάζειν, 1. 14 
αἰεί, ΝΊΙ. 3 
ἀλλ᾽ ἄρα, ΥΙΙ. 5 
ἀλλὰ μήν, 1. 3 
ἀνδρεία (ἀνδρία), ΝΙ. τ 
ἀποστερεῖν ((ἰεγγατα), 1Ν. 1 
ἄριστον, 11. 18 
αὐτόθεν (οὗ {1126}, 1. 28 
ἀχαριστίας δίκαι, τν. 2 
Αοτγῖϑε ἱπῆη. νῖῖμοῦς ἄν αἴζοσ φημί, 

ἐλπίζω, ἄτε., ντ1. 6 
Αατίοὶα ΜῈ δά]θοϊ. οὗ ᾿πατηογ, 

1.34 

βασιλεύς (1716 δ), 1. 6 

γνώμη, ΧΙ. 11 

δέ (αἴίεΥ ἃ Ῥαυθηί 6515), 11. 7 
δεῖπνον, 11. 15 
δεισιδαίμων, ΧΙ. 8 
δεξιὰν πέμπειν, 111. 4 
διμοιρία, ν. τ 
δύναμις (εοΡΊ 46), 111. 3 
δυσπρόσοδος, ΙΧ. 2 
Τ)αῖϊνα οὗ [ἢ δοοθϑϑουῦῖθϑ, 11. 1 
Τ)αῖνε οὗ (ἢς τεπιοίς γείεγεηςθ, 1. 2 

εἰρήνην πράττειν (αεέγε γαςίφ71614771 
ΠΡ, ἶς ἘΣ 

ἔμπορος, 1. 21 
ἐν καλῷ, 11. 3 
ἐν παντί (0))17117210), 11. 24 
ἔργον ἔχειν, ΧΙ. 12 

εὐγένεια (ΞΕ 16] ἀϊἸσξα χη), 1. 2 
εὐπρόσοδος, ΙΧ. 2 
ἐφίεσθαι, α. ἀσοιι5.») ΧΙ. 14 
ἐφ᾽ ᾧ, τιν. 
ἐχόμενος (υἱελγιτε5), 11. 11 

ἡ ἐν ἹΚορίνθῳ μάχη, Ν1ΤΠ. 5 
ἡ τῶν θεῶν κατασκεύη, ΙΧ. 5 

ἣ μήν, Ν. 5 
ἤκω (αοΥ. 56 οὗ πηρου[.), 1. 29 
ἦλθεν (50. ἀγγελία), 1. 326 

Η!βίοτιο Ῥγεβεηΐ, 11. 4 

Ιοηΐο ἔοστη οὗ σεηϊῖνα, 11. 18 

καὶ... δέ, 1. 25 
καὶ... δή, 11. 8 
καὶ ταῦτα νὶ1ῃ ραγίϊς., 1. 38 
κακῶς φέρεσθαι, 1. 35 
κάνναθρον, Ν1ΠΙ. 7 
κανών, Χ. 2 
κατὰ κράτος διώκειν, 11. 3 

λαφυροπῶλαι (ςεε075),1. 18 
λοιδορεῖσθαι (λοιδορεῖν), Ν11. 3 

μαστεύειν (ροεΐί. ννογά), 1. 24 
μετά (»ἐειεγ161247}1), ΧΙ. 13 
μετὰ χεῖρας, 11. 14 

νεοδαμώδεις, 1. 7 
νέος (αρα 5'ρηϊηΠβά Ἀγ), 1. 6 

ξεναγοί, 11. 10 



ηὃ ἸΔΦΕΧ ΤΟ ΤΗ͂Σ ΧΌΟΤΟΕΣ 

οἱ αὐτόθεν σύμμαχοι, 11. 6 
οἱ ὄπισθεν, 11. 12 
ὅμοσε ποίΞΞ ἅμα, 1. 21 
ὅπου (ὅποι), νΊ-. 6 
ὅπως ΜΙ ἰηάϊο. ἀηα 58}]., Ν11. 7 
οὔκετι (71072 1{4771), 11. Δ΄ 
οὗτος (τοιοῦτος), 1. 34 
οὕτως ὡς α. ἰπῆη., 11. 7 
οὐχ ὅπως, ν. 1 

παιδικοὶ λόγοι, Ν1Π. 2 
παρὰ τοὺς ἄλλους (2746 «εἴ67,15), Ν. 3 
πελτοφόροι, 111. 4 
περιοικίδες πόλεις, 11. 24 
πίπτειν ἐν ο. ἀαΐ., 1. 32 
πλαίσιον, 11. 2 
ποιεῖν ὥστε.... 1. 237 
πολέμαρχος, 11. 15 
πολλοῦ χρόνου, 11. 23 
πρὶν ἦ, 11. 4 
Ῥαγεανα (εφηϊίίνα, 1. 52 
ῬΙ]ΌγΑ] νευ 1 παπίευ Ρ] υταὶ 50Ὁ- 

Ἴδοῖ; 1. 21 

ἈΘοΙργοσαὶ 86 οἵ τηϊᾶα]6 νοΐςο, 
11: 12 

Ἰλερϑίοη οὗ ρυθροβι[οη, 11. 24 

στάθμη, Χ. 2 
στέρεσθαι (εα7676), ΤΥ. 1 
συσκευάζεσθαι (σασα εοἰϊῖφεγ7ε), 1. 14 

τὰ δέκα ἀφ᾽ ἥβης, 1. 31 
τέως μέν, 11. 2 
τοῦ λοιποῦ, Υ. 5 
τὼ σιώ, ν. 5 

ὑπάρχειν, ΨΤΙΠ.1 
ὑποφαίνειν (ἔαρ, ἡμέρα), 1. 23 

ψαιεά 5|}]6 οὗ ψυιηρ, 11. 7 

φεύγειν πρός α. ἀαἰ., 11. 11 

ὡς ΨῚ σεῆ. 805.) 1. 31 



ΙΝΏΕΧ ΝΟΜΙΝῸΜ ΕΤ ΤΟΓΟΚῦΜ. 

᾿λγησίλαος,.1. 12 1..5: 1,0; 1.7: 
1, 109 τ τινε 15: 1. 15.1.1. 10: 
Ἐρυϑν Ἐ ΖΗ: 1, 30. 10.310 τὸ 
5.2.9 9 Π3ΗΡ ΣῈ 2, Ὁ 2. ἪΣ 2. 
5. Ρ ΟΦ ἘΘΟ 2. 1Ὲ" 2. 12.5 
Σ, 35 9 30 02. σ Ὁ 5. 95: .Σ. 
σ6 αι. Ὁ 21.3.2. 505 .2.. 21.2.23 

3: 33} 3:4: 3: 53} 4.1; 4.2) 4: 
6; 5.1; 5. 3; 5. 4) 5: 5) 5:0; 
6. 3; 7.1; 7.1} 8.4; 9. 1; 9. 
3.5. τονε 10. 2..,.11.1}} ἘΤ. ῪΒ 

ΤΔγΎις, τ, 55 4. 5 
᾿Αθηναῖοι, 2. 6 
Αἰγύπτιοι, 2. 28; 2. 32ο. Αἰγύπτιος, 

2. 2 
Αἰνιᾶνες, 2. 6; 2. 24 
Αἰολεῖς, 1. 14; 2.11 
Αἰτωλοί, 2. 20 
᾿Ακαρνᾶνες, 2. 20; 2. 24. 

νανία, 2. 20 
᾿Αμύκλαι, 8. 8 
᾿ΑΡ γεῖσε, Ὁ: δ: Ζ, ὃ3.2. ἔχ 2:17: 

2. 20; 2. 24 
᾿Αριοβαρζάνης, 2. χὖ 
᾿Αριστόδημος, 8. ἢ 
᾿Αρκάδες, 2. 23; 2. 24 
Αρτεμις, 1. 27 
᾿Αρχίδαμος, 1. 5 
ἌἜΘΙ Ὁ ἘΦ Ὲ, ΤΡ: 1. 12; 12 

41.1.1. ΤΣ 1ι 16; 2. 20 
Λσσος, 2. χύ 
Αὐτοφραδάτης, 2. “6 
᾿Αχαϊκὰ ὄρη τῆς Φθίας, 2. 5. ᾿Αχαιοί, 

2. 20 

᾽Ακαρ- 

Βοιωτία, 2. 22. Βοιωτοί, 2. 2} 2. 5) 
1ΘΣ 2.20} 2:21 

Τῦλις, 2. 15 

Δελφοί, τ. 34 

Ἡλικῶν, 2. 05 2. 11; 2. 12 
ἝΝλας, τ, 2. ἵν 8. τι 90» ΘΙ ΩΣ 

6. 1; 7. 5; 7. 7; 8.3) 8. 5 
Ἕλλην, ἢ. 4. Ἕλληνες, ΙΓ. 6:1. 7; 

1: 89. 1 1}. 12; 750 ΤῊ} }- 90. 
1.22.3 1. 234.71: 5. 17 580. Ζ0 5 

2. 31; 7. 3; 7. 4; 7. 73 8. 4: 
Ἑλληνίδες πόλεις, 1. ΤΟΣ 7. 

Ἑλλησπόντιοι, 1. 4; 2.11. ᾿Ελ- 
λήσποντος, 2. 1 

ἘΠ  ΒΟεἾΣ, 12. 6.3: 2. 24. 
Ἔφεσος, 1. 14; 1. 25 

᾿Ηλεῖοι, 2. 23; 2. 24 
ἩἭρακλῆς, 1. 2; δ, ἢ 
Ἡριππίδας, 2. το 

Θετταλία, 2. 2. Θετταλοί, 2. 2; 2. 3: 
2. 24 

Θῆβαι, 2. 22. Θηβαῖοι, 2. 6; 2. 0; 
2. ΣΦ» 2, 11}2. 12} 2.10} 2.21) 
2. 22 

Ἴωνες, 1. 14; 2.τ| 

Καλλέας, 8. 3 



8ο ΠΦΧΦΘΕΧ ΜΝΟΜΖΜΟΜ 517 ΣΟΟΟΚΌΩΣΖ. 

Ἰζαρία, 1. 11.51.18} 1. ΧΟ 1: 20 
ἹΚηφισός, 2. 9 
ἹΚορίνθιοι, 2. 6; 2. 18; 2. 21; 7. ύ. 

Κόρινθος, 2. 17; ἢ. 8 
Κορώνεια, 2. 9 
ἹΚύτυς, 2. 263 2. 4 
Ἱζραννώνιοι, 2. 2 
Κρεῦσις, 2. ι8 
Κυνίσκη, 9. 6 
ἸΚυνὸς κεφαλαί, 2. 22 
Κύρειοι, 2. 11 

Λακεδαιμόνιοι, 1. 7; 1.12; 2.6; 
2. 21} Ὁ. 222 Ὁ. 25: 1. Ε 15: 
Λακεδαιμόνιος, ὃ. 3. Λακεδαίμων, 
1: 38,.2.5..} 2. 27}.2.. 20} 2: 21 
ὃ. 

Λαρισαῖοι, 2. 2 
ΔΛεύκτραᾶ, 2. 23; 2. 24 
Λέχαιον, 2. 17 
Λεωτυχίδης, τ. ὅ 
Λοκροὶ ἀμφότεροι, 2. 6; 2. 24 

Μαίανδρος, 1. 15:1. 20 
Μακεδονία, 2. 2 | 
Μαντινεῖς, 2. 23 
Μαυσωλός, 2. χό; 2. 27 

Μεγαβάτης, 5. 4; 8: 5 
Μεσσήνη, 2. 29 

Ναρθάκιον, 2. 5. Ναρθάκιον ὅρὸς, 
2. .ἢ. 

Ὀρχομένιοι, 2. 6; 2. 9; 2.11 

Πακτωλός, 1. 30 

Παφλαγόνες, 3. 4 
Πείραιον, 2. 18; 2. 10 
Πελοπόννησος, 2. 17 
Πέῤσαι, τ. δ τς 3551 Το 575. 1..55 

5. 4. Πέρσης, 1.8; 2. 1; 2. 28; 

2. 29; 3. 3; 7: 7) 8. 3; 8.6; 
Ὁ: ΤΡ 05 

Πολύχαρμος, 2. 4 
Πράς, 2. 5 

Σάρδεις, 1. 33. Σαρδιανὲς τόπος, 
1. 20 

Σηστός, 2. χό 
Σιδών, 2. 30 
Σκοτουσσαῖοι, 2. 2 
Σκῶλος, 2. 22 
Σπαρτίαταί, Τ. 7; 2. 24. 
Σαιβριδᾶτης, ὃ. 3» δ: 4 

Ταχώς, 2. 27 
Τεγέα, 2. 23 
Τιθραύστης, 1. 33:1 4. 6 
Τισσαφέρνης, 1. 10: 1. 11: 1. 12: 

1 1} ΠΡ 7} ἐς “Ὁ; 
Ι. 38 

Ὧν ΠΕΡ 

ἱγακίνθια, 2. τ7 

Φαρνάβαζος, 1. 23; 3. 3; 3. 5 
Φαρσάλιοι, 2. 2. Φαρσάλιος, 2. 4 
ᾧῷθια, 2. 5 
Φλιάσιοι, 2. 21. Φλιοῦς, 2. 21 
Φοινίκη, 2. 30 
Φρυγία, 1. τό; 1. 23 
Φωκεῖς, 2. 6; 2. 24 

ΓΑΜΒΕΙ ΘΕ: ΓΚΙΝΤΕΩ ΒΥ ς. ]. (ΑΥ̓́, Μ.Α. ΑΝῸ 50Ν5, ΑΤ ΤΗῈ ΟυΝΙΥΕΚΒΙΤΥ ΚΚΕΘ5. 



ΟΑΝΒΉΙΠ6Ε ὑδΝΙΥΈΠΟΙΤΥ ΡΠΕδδ, 

ἜΤΝΕ ΦΕΕΤ ΗΒ 5ΈῈΕΣΕΙ ΡΣ 5. 

Ι. ΜΑΤΗΕΜΑΤΙΟΞ. 
ΕποΙ1ᾶ, ΒΟΟΙΚΒ 1. δπὰ 1Ἢόᾶι. Βγυ Η. Μ. ΤΑΥΙΟΒ, Μ.Α., ΕΈΙΙονν 

δηᾷ Ἰἰαίς Τυΐοσ οὗ Τυϊπτν (Ο]]ερσα, (διδτι σα. [ΝΜ εαγάν γεαάν. 

"- ὉΠΒΕΕΚ. 
Ασιϑύορῃδηθθ. Ανϑϑ-ΡΙυὔι5--Βδηθ. ΒΥ Δ. (Ὁ. ΟΒΕΕΝ, 

Μ.Α., ἸΙαΐες Αβϑιβίαπε Μαβίεσ δ ΚΡ Όν 5. ποῦ]. 35. α΄. εδ ἢ. 

Αγσὶβῦουῦθ. Ου]ηθ5 οὗ ὑὕὑμ6 ῬὨΙΙΟΒΟΡΩν οὗ, Οομρι!εα Ὁν 
ΕὌΥΙΝ ΤΆΙΑΓΕ, Μ.Α., 1.1... ΤΠιτὰ Εάιομ, Εππ]ασγρεα, 4. δά. 

Ἐπιτὶρ 65. Ηρυδοϊοϊᾶδθ. ΔΊ [ηἰτοάποίίοη δηα ἘΧρΙ δηδίουυ 
Νοίεβ. Βυ Ε. Α. Βεςκ, Μ.Α., Εεῖον οὗ Τυϊπιῖν Η4]1. 3ς. δά. 

Ἠδτοῦ]ο5 ἘΌΓΘΩΒ. ΝΙΝ Τηἰτοάποίοη, Νοίεβ δηά 
ΑμδΙγβϑῖβ. ΒΥ Α. ὅκαυ, Μ.Α., δαπὰ 1. τ. Ηυτοηιῖνβθον, Μ.Α. Νεν Εά. 42-. 

ΗἱΡΡοϊ γι. νυ Τηἰϊτοάαοιίοη πα Νοίεϑ. Βυνν.5. 
ΗΆΡΕΕΥ, Μ.Α.., ΕΈ]ονν οὗ Ῥειέργοκα (οἹ]ερα. 25. 

ΤρΗϊσοηδία ὶ τι Ἀπ ΒΥ Ο.Ἔ. 5. ΠΑΡ ΑΝ Β:Α. 
[71 ἐλε γεος. 

Ἡδοτοάοῦύμβ, ΒοΟΙ ΥἹ. Ἐτπιθα κι Νοίθ5, [ηἰγοάαοίίοη δηά 
Μαρβ. Βυ Ἐ. 5. ΒηΗῦσΚΒΌΚΟΗ, Μ. 

ΒοοΚ ΨΙΠΙ., ΟΠ 805. 190. ἼΣ [Π6 βϑαῖὴβ Ἑάϊίου. 35. 64. 
ΒΟΟΚΊΧ,, 805. 1. 89. Βγ [πὸ φατὴηο Ελίον. 4... 64. 

ἨΟΙΊΘΥ, τὸ υδπρμεῖς ΒΟΟΚΒ ΙΧ., Χ. ΜῈ [Ιπἰτοάποίίοη, Νοῖαβ5 
δῃηά Αρρεπάϊοεϑ ὃν σ. Μ. ΕΡρνγάεῦϑ, Μ.Ὰ. 25. δά. εδςῇῃ. 

Ταοϊδηΐ ϑοιηηΐθτ ΟἸΠδγοη Ῥιβούου οὖ θ6 Τοῦ. Βν ΔΝ. Ε. 
Ηεξιτάνρ, Μ.Α., ΕεΠονν οὗ 858: Το π᾿ 5 (ΟΠ ]εσε, (δι υάρα. 35. δῖ. 

Ῥιδϊοιΐβ Δροϊορί ϑ'οοταῦϊβ. Δ ΊΠ [ηἰτοάποιϊίοη, Νοίεβ δηᾶ 
ἈΑρρεπάϊοεβ. ΒΥυ ]. Αραμ, Μ.Ὰ. 435. δώ. 

Οτἱῦο. “ΒΥ [πε βδαῖὴηβ ΒΕ ἀϊοσ. 25. ((,, 
ἘΠαΌΠΥΡὮΩΤΟ. ΒΥ (ἢς 5απγλῈ ΕἘΔΙτοΥ. [791 116 }γε5ς. 

ΡΙυΐαγο. Πΐνοβ οὗ ὕπ6 ΟὙδοοῆϊ. ὙΠ Τηἰτοάποιίοη, Ν᾽ οῖθ5 
δῃά 1,εχίσοῃ Ὀν εν. Η. Α. Ηοιυρεν, Μ.Α., 1.1... 6-. 

Το οὗ ΝΙοἶαθ. ΒΥ τῃε βᾶπης Εαϊΐου. 55. 
-- [1100 ΟΥ̓ Β114. ΒΥ [86 βαπιθ Εἀϊίοσ. όὄ-. 

1106 οὗ ΤΊΤΔΟΙΘοη. ΒῪ [ἢς 5απὶς Εδιῖοσ. [Δίεαγίν γεέαάνγ. 
ΒΟΡΠΟΟΙΘ5. Οραϊΐριβ ΤΥΥδηηυ5. ᾿ ϑοῃοο] ΕαἸτοη, ἢ [πίτο- 

ἀυςσείοη ἀπ (ὐοπιπηεπίαγυν Ὀν ΚΕ. Ο. 7ΕΒΒ, [1τ|.})., 11... 45. 64. 

ΤὨυογάϊᾶθθ, ΒΟΟΚ ΨΙ1. νη Νοίοϑ δπὰά [πίγοάποϊίΐοη. ΒΥ 
Η. ΕΚ. ΤΟΥΤΕΝΗΑΜ, Μ.Α. [ΔΜ εαγὲν γεαανγ. 

ΧΟΠΟΡΠΟη. Αροβίϊαυβ, ΒΥ Η. ΗΑΙΞΤΟΝΕ, Μ.Α. 425. 6. 

Ζοηαον: (αηιγίαρε ᾿αγελομδε, ἄτὸ “αγία ἤαλιο. 
τοίοίϑο 



Ὥ ῬΟΔΒΕΙ͂Γ ΤΟ ἢ 

ΧοηοΡμο. Απδρδβδὶθ. ΜΈ [Τηϊγοάποξίοη, Μαρ δπᾶ ἘΠΡΊ5ῃ 
Νοίες, ὉγΥ Α. Ρκετοξκ, Μ.Ὰ. ἽἍνο νοὶβ. 75. 64. 

ΒΟΟΙΚΒ 1. ΤΠ. ΤΥ. δᾶ ΨΚ. ΒΥ [Πξ βαῖῆβ. 25. 6δοῇ. 
ΒοΟΟΙ ΠΠ. ΝΙ. διὰ ΝΙΙ. Βυ [ες βαῖηῆβ. 29. 6. βδοῇ. 

ΧΟΠΟΡΠΟΏ. Οντορδοᾶρία. ΒοΟΙ 1. Π. ΜΠ [ηἰτοάποίςοη 
δῃά Νοίες "γ᾽ εν. Η. Α. Ηοιυρεν, Μ.Α., 1.1... 2 νοΐβ. ὅς. ᾿ 

-- ΒΟΟΙΚΡΚ 1Π|. ΤΥ]. δὰ Ψ. Βγ [Π8 βαπια Ε Ιου. 55. 

ΠΠΠ.- [ΑΤΙΝ. 
Βοᾶδ᾽5 Ἐιοοϊοίϑῦϊοδὶ ἩΠΙϑύουν, Βοοῖκβ ΠῚ., ΤΥ. Ἑαιεα σῈΠ 

4 ||ἴ6, Ν᾽ ίδβ, (]οββαῦν, Οποιηδβίίσοη δηα [πάδχ, ὃν ]. Ε. Β. Μάυοξ, Μ.Α., δαπά 
1. Ἐ. Τύὐμβυ, Ὁ... Ἐενιβεά Ἑάϊίοη. 75. 64. 

ΒΟΟΙΟΊΙ. ΤΠ. Βγυ {Πς ϑαπης ΕἸ [οΥ5. [7.51 ἐλ }γέ55. 
ὕδοϑασ. 6 Β611ο αἰ 8]1119ο, Οοιμηγθηῦ. 1. ΜΝ Μᾶρβ δπὰ Νοίεβ 

Ὀν Α. Ο. ῬΕΞΚΕΤΥ, Μ.Α., ἘΈ]ον οὗ Μαράδίεπε (ο]]εσε, (πὶ τάσα. το. 6. 
ΟΟΜΜΕΝΤ. 1. 111, 25. ΟὈΜΜΕΝΤ. 1. 11. 111. 35. ΟὈΜΜΕΝΤ. [Ν. Ν,, δηά 
ΟΟΜΜΕΝΤ. ὟὟΤΊΙ]. 25. εδοῆ. ΟΟΜΜΕΝΤτ. ΑΙ. απὰ ΟΟΜΜΕΝυ. ΨΙ11. 1:ς. δά. εδςἢ. 

Οἴοοσο. 6 Αὐηϊοὶ ΐ8.---) 6 Βοηθοῦπθο. ἙΙεα ᾿γ 1. 8. ἈΕΙΌ, 
Ταῖι.)., ἘΈΠον οὗ σοην 16 απὰ (δῖαβ Οο]]ε σα. 35. δα... Θβ ἢ. 

Ιη αδίπῃη Ψοιγθῖι Δοῦϊο Ῥγΐηα. Δ Νοίθϑ, Ὀγ 
Η. ον, Μ.Α. τ:5. 6. 

--- - -- Ιη 0. Οδϑοϊαμη Ὀϊνίηδῦϊο οὖ ἴῃ Ο. ψοισοιῃ Δοῦϊο. 
ὙνῈ Νοίεβ ὃν ΝΥ. Ἐ. Ἠξεξιτυάνῃ, Μ.Α., ἀπά Η. ον, Μ.Α. 43-. 

ῬΕΣρρίο βϑοιηᾶδ. ΒΥ Α. ἃ. ΡΕΒΚΕΤΊ, Μ.Α. 5435. 6. 

------- Οτδῦϊΐο ῬτῸ Ατοῃΐω Ῥοθῦϑ. Βυ 1]. 8. ΚΕιρ, 11{|{Ὁ. 25. 

------ Ῥγο 1,. ΟΟΥ̓Π6110 ΒΑΙΡοῸ Οταῦϊο. Βυ [ῃ6 βαῖηθ. 15. 6. 
Οταῦϊο ὕὑτοὸ Τῖϊο Απηΐο ΜΜΊ]ΟΠΘ, ννἱτἢ ἘΠΠΡΊ5η Νοίοϑ, 

ὅζζο., θν Ιοηὴν ὅμυτὴῊ ΡύΌετον, Β.}. 425. δά. 

- Οτγδῦϊΐο ῬγῸ 1,. ΜυγΘηδ, ψἱἢ ἘΠΡΊ5η Ιηἰτοάποιοη 
δηα Νοίθβ. Βυ ΥΥ. Ε.. ΗΕΙτΆνυ, Μ.Α. 45. 

-- Ῥ͵ὸ ΟὩ,. ῬΙδηοῖο Οτγαῦϊο, Ὁν Η. Α. ΗΌΓΡΕΝ, 1.1,.Ὁ. 
ϑεοοηῃᾷ Εεοη. 45. 6. 

ῬΙῸ Ρ. ΟὐΥΠ6110 5116 Οταϊίο. ΒΥ ]. 8. ΒΕιρ, {{π|.Ὁ.. 
25: Οἷς: 

-- Βοιηηίππη) ΒΟ ΡοηΪθ. ΔΊ [Γηἰϊγοάιοίίοη πα Νοίθϑ. 
Ἑλιιεά Ὀν ΝΥ. Ὁ. ῬΕΑεμαν, Μ.Ὰ. 2-. 

Ἠοτῶσθθ. ἘΠ ϑῦ]65, ΒΟΟΚ 1. ΔῈ Νοίθϑ δηά Τηἰτοάποίίοη ὈῪ 
ἘΣ. 5. ΒΗ ΌΚΒΌΚΟΘΗ, Μ.Α., Ἰαΐβ ΕΈΠονν οὗ Ετηπιδηιεὶ (Ο]]Ὲσα. ως. 6. 

Ιἷνν. ΒοΟΟΙΚΒ ΧΧΙῚ, ΧΧΊΙ. ΜῈ Νοῖεθϑ, [ηἰγοάποίϊίίοη δηά 
Μαρβ. Βυ Μ. 5. θίμβρθαιε, Μ.Ἁ., ἘΈΠονν οὗ Κὶπρ᾽β Οο]]ερσα. ω-. δα. βδοῆ. 

Τοδῃ. ῬΠΔΙΒΔΙΪδ6 ΤΟΥ ῬΥΪΠτ5, τ! ἘΠΡΊ5η: Γηἰγοάιποίοη 
δηᾶ Νοίβϑβ ὃν ὟὟ. Ε. Πειτάν, Μ.Α., απᾶ Ὁ. Ε. Ηάβϑκινβ, Μ.Ὰ. 1-. 6ά'. 

Τιιογούϊιθ, ΒοΟΟΙ ἡ. ΜΠ Νοίεβ ἀπά [πίγοάποιίοη Ὀγ 1. Ὁ. 
ὌσΕΕ, Μ.Α., ἙΈΠονν οὗ Τυϊηϊν (Ο]]Ὲαρα. 2-. ᾿ 

Ζοραῖογ: (αηιγίασε Τἤαγελοιδε, τὸ αγία Ζαλιδ. 
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ΟΥνἱᾶϊ! Νααβοηῖϊβθ Εδβύοσιη Γἷροῦ ΝῚ. Δ Νοίοϑ Ὀγν Α. 
ϑιροόνισκ, Μ.Α., Ταΐογ οὗ ογριιβ ΟΠ σῖβεὶ (ΟΠ σα, Οχέοσγά. τς. δώ. 

Ουϊηδιυ5 Ουτῦϊι5. Α Ῥογίίοη οὗ ῃς Η]Ἰϑίοσυν (ΑἸθχδηάοϑυ ἴῃ [η618). 
ΒΥ ἥν». Ε. ἨεΕιτΆν, Μ.Α., απὰ Τ᾿ Ε. Κανεν, Β.Α. ἢ Το Μαρβ. 35. 6. 

ΨοΥΡΊ Νίδτομϊα Αϑηδίᾶοβ Πρ τὶ 1.-.-ΧΤῚ. Ἑαιιοα ἢ Νοίεϑ 
Ἐν Α. ϑιρανιςκ, Μ.Α. 15. δα. εδ.ῇ. 

------- Βυοο σα. ΒΥ {Π6 βαῖὴβ Εαϊΐοσ. 1.5. 6. 
--- - “ἅ[ἅ5ἔ Ὑ θουρίοοῃ 110 γ1ὶ 1. 11. Ἐν {Π6 βαπὶε ΕἸ ἀϊΐοσ. 25. 
-- ----- ΤΙΪΡΥῚ ΠῚ, ΤΥ. Βν [Πε βαπηβ Εάϊίοσ. 25. 

ἵν. ἜΠΕΝΩΟΗ: 
ΟὐΥ61116. [8. ϑυϊδα ἄὰ ΝΙοηύθασ. Α (οπιεάν ἴῃ ΕἸνε Αοίϑ. 

Ὑγ ἢ Νοίες ῬΒΠ]οΪοριοαὶ πὰ Η:ϑίουραὶ, Ὀν {μ6 ἰδία α. ΜΑβϑον, Β.. 425. 

86 Βοῃῃθομοθθ. Τιᾶζαῦθ Ηοομθ. ΜΠ ἴουγ Μαρβ, [πίτο- 
ἀποείοη απηὰ (ομητηδηίαγν, Ὀν (. ΟΟΒΕΟΚκ, Μ.Α. Ἐνιβεά Ἐϊτοη. 25. 

ΠΉΔυ]6υ 1116, 16 Ψίουχ Θέ! θαύαῖτθ. Α Οομπιθάν, ατδῃ- 
τηδῖϊ 8] δηα Ηϊβίοσίοδὶ Νοίεϑ, ὃν 6. Μαβϑβϑον, Β.Ὰ. 25. 

6 Τιιηδυῦθϊηθ. 9 ΘϑηηΠ6 ΏΑτο. Επάϊεα ψ ἢ ἃ Μὰρ δῃά 
Νοίεβ Ηϊβίουιοδὶ απα ῬῃΠοορίοαὶ, απ ἃ ψοσαθυίαγν, Ὁν ἕδν. Α. Ὁ. ΟἸΆΡΙΝ, 
Μ.Α., 81. 7ομηΐβ (οϊεσε, (δπιυιάρα. 2-. 

6 Μίρην. Τῷ δηηθ ἀθ ὅοῃο. Ἑάϊίεά νι Νοίεβ ὈγῪ 
Εεν. Η. Α, Βυτι,, Μ.Α., Ιαῖϊς Μαβίεσ δἱ ΝΥ ε!]Π]!] πσίοη (ο]]εσα. 25. 

ἘΧΟΚτηδηη- ΟΠ ὐγδη. 1.8, αἼθΥσθ. ἢ Μαρ, [πἰτοάποξίοη 
δηὰ (οτηπηεηΐδγν Ὀν εν. Α. Ο. σάριν, Μ.Α. 535. 

1 ΒΔΥΟΠΠ6 ἀρ Κ΄ 8481- Ἰο]οὕοίη. 1.6 Ὀἰγθούῦοϊσθ, ((οηριέτα- 
τἴοη5 βυγ ἴα Ἐξένο]ιϊτου ΕὙδηςαῖσαθ. Τυοϊβίδ πη εἴ αιαίγϊδπηθ ραγεϊεβ.) Βανιβεά 
διὰ βηἰατσεά. ὙΠ Νοίες ὃν α. ΜΆϑθον, Β.. δπὰ 6. ὟΝ. ΡβοτηβεὝεκο, Μ.. 25. 

------ ------- ΪΧχ Αππόοϑ Δ ἜΧΙ]. Τῆἧντο 1, ΟΠπαρίῦτοϑ 1--8. 
ΒΥ ἴΠε 5απι6 Εάϊίοσς, Νεν Εάϊείομ, επ]αγρεά, 25. 

ΠΘΙΠΘΥΟΙΘΥ. Ἐτοαδρομᾶθ οὖ Βυυημθηθαῦ. Α ὙΤταρεάν ἴῃ ΕἾνε 
Αςί5. ΒΥ σύϑτΤΑΝΕ ΜάΑβθον, Β.Α. 25. 

Μοϊ]ϊσθ. 16 Βουγρθοὶβ αδῃ  ]Ποϊητηθ, (οιηέαϊο- ΒΑΠ1οὲ δβη 
Οἴμᾳ Αςίεβ. (τόγο.) ΒΥ Κεν. Α. Ὁ. ὕκαριν, Μ.4. ἘΒονίβεά Εἀϊείοη. 15. δ. 

------ ΤΠ ἜΟΟ]6 ἀ65 ΕΘΙΏγ165. ΔΊ Γηἰτοάιοίίοη αηὰ Ν οῖθβ ὈῪ 
σ. ΘΑΙΝΊΎΒΒυΚΥ, Μ.Α, 25. δώ. 

Ρίγοῃ. 1.8, ΜόϊγοιηδηϊθΌ Α (οιηεᾶν, νἢ Νοίεθβ, ὉΥῪ 6. 
Μάᾷαβϑθον, Β.Α. 25. 

βεϊηΐο-Βουνθ. Μ. δὰ ((διιβοῦίθς ἀὰ [κη4], ΝΟ]. [1Χ.). 
ΒΥ σ. Μάαβϑθον, Β.Α. 25. 

ϑεϊηὐπθ, ῬίοοίοΙα. ΔΊ πιἰγοάιτιοιίοη, Νοίε5 αηᾷ Μαρ. ΒΥ 
Εεν. Α. (. σκάριν, Μ.Ὰ. 25. 

ΒΟΥθ6 αδπὰ Τιϑρουνό, Βεῦδ.116 ἀθ Ῥδιηθ5. Εαϊτοὰ Ὀγ ον. 
Η. Α. Βυιι, Μ.Α. 25, ὃ 

βουίρθ. 16 οι ἀἜδι. Α Οοπιοάν; νυ Μοπιοίγ, αταηι- 
τηδίῖοαὶ ἀπά Η!βίοτίοαὶ Νοίεβ, Ἑάϊιεὰ ᾿ν Ο. σόμβεςοκ, Μ.Α. 52 5. 

Ζογαῖργι. Ὀαγιδγίαρε Τἤαγελοιίε, Ατυε 7 7αγία ἢ αλιε. 



4 Ῥ.ΟΒΩΖΙΟΣΙΧΟΝ ΟΝ, 

ϑόδεϊηθ. [6 ῬΕΪ]ΟΘΟΡΙΘ σ85 16 ϑσοῖσ, Ἐπλ|τεα ψ ἢ Νοίεβ 
Ὀν εν. Η. Α. Βυιι, Μ.Α., Ἰαΐς Μαβίεγ δὲ ΝΥ εἰ Πησίσηῃ Το] ]εσα. 25. 

ΤῊΪΘΙΥΥ. Πιουῦγοϑ ΒΘ 1 ἰϑύοϊσα ἀ6 Ἐτδποο (ΧΙ11.--- Χ ΧΤΙΝ.. 
Βγυ σ. Μάᾷϑϑον, Β... δμὰά α. Ὗο. ῬΚοτβὝεκο, Μ.Ὰ. 45. 6. 

Βόοϊνϊ5. ἀθ5 Τοὴρ5 Μότγονϊηρίθηβ 1- 111, Ελιιεα Ὀγ 
Οσύυθταάνε Μάβϑθον, Β.4. ὕμιν. Οα]]ις., ἀπά Α. Ἀ. ορεβ, Μ.Α. νι Μαρ. 55. 

ΨΙΠδι δίῃ. Τιδϑοδυβ Οὐ 165 ατὐθοβ ἀὰ ΧΥ 6 5΄δοῖα, Νοῦν 6116 
ΗἩ!βιουαθ. Βυ Ο. Μάαββϑον, Β.Α. 25. 

Μοϊύαῖτο. Ηϊϑύοῖγο ἄπ 5΄᾽Άδ 016 ἀθ Τιουΐϊθ ΧΙΝ. ΟΠδ8}95. 1.-- 
ΧΙ. Ἐάιιεά ὃν Ο. Μάαβϑθον, Β.Α. δπά 6. ΝΥΝ. ῬΕΟΤΗΕΚΟ, Μ.Α. 425. δώ. 
ΡάΑ͂ΕΥ 11. (ῃὰλρϑ. ΧΙΝ.--Χ ΙΝ. Βν τἢδ βαπηα Βαϊοῦβ. ὙΠ ἼὮτες Μδρ5. 
25. 6. ῬΑΚΤΙΙΠ]. (ΠΗΑΡ5. ΧΧΥ. ἴο εὐά. Βνυ ἰδδ βάτηβ ΕἸ ἀϊοσβ. 25. 64. 

Χανίου ἀθ Μαεϊδῦσθ. Τῷ θαῦμα Κ᾽ θόγιθημθ, [6 Τμόρυθυχ ἀθ 
Ια (τέ Τ᾽ Αοβίβ. Βγυ 6. Μάαβϑθον, Β.Α. 25. 

ν. ΘΕΗ͂ΜΑΝ. 
Βδ]]δἂθ οὐ αδθυϊηδη Ηϊβύουν. Αὐγδηρεα δηᾶ δηῃποίδίθα ὈΥ 

ΜΜΊΠΗΕΙΜ ΆΑΘΝΕΕ, ΡΠ... 25. 

Βοηθάϊχ. Ῥοοῦου θϑρθ. [μιβίϑρι6] ἴῃ Πίηῇ Αὐΐζύσεη, Ἑαιςα 
ἢ Νοίθϑ Ὁν ΚΑκι, ΗΕΈΕΜαΝΝ Βκεῦι, Μ.Δ. 435. 

Ἐτονύασ. Ὅοὲ δύααὺ Ἐγϊθάσϊοηρ ἄθς ατοῦθο, νι Νοίοϑ. 
ΒΥ ΗΕ Μ ΆΑΘΝΕΕ, ΡΗ.). 25. 

αἀούηδη Ῥϑδοῦν!ϊο Ῥορῦγ. Αὐδηρεά αδαηὰ δημῃοίαίεα Ὀγ 
Δ ΊΠΗΕΙΜ ΝΆΘΝΕΕ, ΡΠ. Ὁ. 

αοορῦμθ 5 ΚΉΔΌΘη͵Δηγ6. (1740---1759.) Αὐτδαηρεά δηά δημο- 
ΠΣ ὩΣ, ἰαϊεα ὃν ΗΕ Μμ ΑαΝΕε, Ρ 

Ἠδυδηη ὑπ Ῥογοῦμθα. ΒΥ ΔΊΠΗΕΙΜ ΝΔΟΝΕΕ, 
ΡΗῃ.Ώ. Ἀδνιβεά εὐϊάοη ὃν 1. ΝΥ. ΟΑΚΎΜΕι, Μ.Α. 435. 6. 

αυύΐζκον. Ζορῖ υπὰ Βομνγοῦῦ, [ιϑίϑρίθὶ ἴῃ {πῇ Αὐΐχίρβη, 
Βν Η. 7. Νου5ΤΈΝΗΟΙΜΕ, Β.Α. (1,οπ4.). 4ω5. 64. ᾿ 

Ηδυ, Τδ5 Βι1ὰ ἅθ5 Καΐβθιβ. ΒΚ ΚΑΒῚ, ΗΈΒΕΜΑΝΝ ΒΒΕΙΙ; 
Μ.Α., Ῥῃ.1)., τηϊνεγϑιεν Γιβοΐασου ἴῃ σεγμηδη. 35. 

Ηδυῖ. Ὁδϑβ ἊΝ ἰὑϑμδβ ἴτὰ ϑροοϑαγῦ. ΒΥ Α. ΘΟΗΙΌΟΤΤΜΑΝΝ, 
ῬΠΙΘΣ 135: 6“: 

Ἠδυῖ, Ὁΐϊ6 Καγζανδῆθ. Ἐπί νι Νοίςβ ὈΥ Α. ΘΟΗΙΠΟΤΊ- 
ΜΑΝΝ, Ρἢῃ.}), 35. δά. 

ΤΙ] ΘΙΤΏΘΠΏ. ὭΘΥ ΟὔΘΥΠμοῖ, Α Ταὶς οἵ ΝΥ εϑιρῃαϊίδῃ 116, ὉΚ 
ΊΠΗΕΙΜ ΆΑΘΝΕΕ, ΡΗ.). 535. 

ΚΟΒΙΥΘΌΒΟΙ, Ἠδ5 ΔΙ 1813. ὙΠ ἘΠΡΊ5Η Νοίεϑ ΕΥ ὙΝΊΠΉΗΕΙΜ 
 ΆΑαΝΕκ, ΡΒ... 2-. 

ΤΠιΘΘΒΙηρ ἀηὰ Οο]]οσῦ. ϑοιθούθα Ἐ40165. Ἑπλιϊεά ἢ Νοῖοϑς 
Ὀν Κακι, ΗΈΕΜΑαΝΝ Βκεῦι, Μ.Α. 55. 

ἸΜΘη ΘΙ θομη 5 ΓΤιουθουϑ, ϑοϊθοιϊίοης οι. ἘΕαιιθά Ὀγν ΙΑΜῈΒ 
5Ι1ΜΕ, Μ.Α. 535. 

ΒΔΌΙΠΘΙ, ΘΙ οὐϑύθ ΚΊΘ ἘΣ ἿΝ 
ὙγΆΟΝΕκ, ΡΠ... 25. ἸιΖΖιιξ' (τορυ [000). ΒΥ ΔΊΙΠΗΕΙΜ 

Ζομεση.. (αηγιόγίάρε Πγαγοθοισο, ἄτυε Μάαγία Ζαλιο. 
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ΒΒ ΘὮΙ, Ουἱουγροϑοβι οι]. η6 Νονθ]]6η., Ἑαάϊεα Ὀγ Η. [. 
ὙΥΟΙΞΤΕΝΗΟΓΜΕ, Β.Δ. (Ποπά.) 45. δέ. 

τμαμᾶ. Ἐγχηβὺ, ΗΘΥΖορ σο ΚΟ. ΔΊ [Γηϊτγοάποιίοη 
αηὰ Νοίες. ΒΥ [πε βαπηε Εαϊΐοσ. 35. 6. 

νΙ. ΕΝΟΙΙΘΗ. 
Αποϊθηῦ ῬΕΪΟΒΟΡῺΥ ἔτομι Τ84165 ὕο Οἴοθτο, Δ θύοι οἵ, ΒνῪ 

7ΤΟΞΕΡΗ Β. Μάυοξκ, Μ.ἃ. 35. 64. 

Βδοου Ηἰϑύουν οὗ ὕμθ Βοὶρῃ οἵ Κίηῃρ ρηνν Ι1. ΜῈ 
Νοίεβ ὃγ ἴπε Εδν. Ῥγοΐεβϑου ςυμΜΒυ, 9)... 3-. 

ΒΥ. 15} Τπαΐδ, ῷ μοῦ Ηϊδύουν οἵ. Βγυ Ε. 5. (ΑΒ Οϑ, Μ.Α., 
Ιαῖς Ηεαὰ Μαβίοσ οἵ Εἰχείεσ. Οσδιηπηδυ 56ὮΟΟΙ. ΨΜεαγῖν γεαάν. 

σον ]ον 5 Εἰβϑαυγϑ. ΔΈ [πίτοάποίίοη απὰ Νοίδβϑβ, ὈγῪ {πε εν. 
Ῥτγοΐεββου υμβυ, ἢ... 45. 

ΘΘοΟΡΥ ΡΨ, ἘΠΘΙηθηὔΥν ΟὈΟμ ΤΥ οἶδ]. Α ϑκοίςῃ οἵ ἰπ6 (ουλ- 
πού! 165 ἀπά ἔπε (ουπίγεβ οὗ {πε δ ουά. Βν Η. ΚΕ. Μι,,, Ὁ.8.., Ε.Ε.5.Ε. τ-.Ψ 

ΟθορΎΘΡΏΥ, δὴ Αὐ]δθ οὗ Οὐ 6181. (Α (ομηρδηΐοη ἴο {Π6 
αθονβ.) Βυ]. Ο. ΒΑκτβουόμεν, Ε᾿ 6.5. νι δὴ πιγοάιποιίοη Ὀν ΗυσΗ 
ΕΟΒΕΚῚ Μα, Ώ.8ς6. [Φγεῤαγίφιρ. 

Μοτο5 Ηἰϑύουνυ οἵ Κίηρ Βἰομασᾶ ΠΙ. Ἑακιιεα ἢ Νοίεϑ, 
ΟἸοββασυ, [πάρςχ οὕ Ναπιεβ. Βυ 1. άνβον ἴὺῪ}]Ὺμβυ, ἢ... 35. 6. 

ΜΟΥ ὕδορί. ὙΠ Νοῖθβ, Ὁν Ἀδν. τοῦ. ΠῦὔΜΒΥ, Ὁ... 35. 6. 

ΤΙ Το ΝΟΌΪΘ Κι ϑηΊ6ῃ, εἀϊῖεα ἢ [ηἰγοάαποίίοη δηα Νοίεϑ, 
Ὀγ ἴῃς εν. Ῥχγοΐεββϑου ΞΚΕΑΥΎ, [1π|.}0ὺ. 35. 6. 

νι". ΕὈυοσάτιονΝΑι. ΘΟΙΕΝΟΕ. 
Οομμηθηΐιϑ, θομ ΑἸηΟ5, ΒΙσΠμοΟΡ οὗ {πΠ6 Μοζανίαῃβ. Ηἰ5 [6 

αὐπὰ Ἑδιυοσδίίομαὶ! οσκβ, Ὀν 5. 5. ἿΆΌΒΙΕ, Α.Μ,, Ε.Ε.5.Ὲ. Νεν Εαίοη, 
τανιϑεά, 45. δώ. 

Ἐδποεδύΐοι, ΤΏΤΘΘ ΤιΘοῦσγ6 5 οα ὑπ6 Ῥγδούϊοθ οἵ. 1. Οἡ Μαικ- 
ἱπρσ, Ὁγν Η. Ὗ. ἔνε, Μ.Α. 11. Οἱ δύσι, Ὀν Α. διρανιοκ, Μ.Α. Π|Ι. Οα 
τῆς Τεδομίηρ οὗ 1,δεἰπ  εγϑε (οπηροβιζίοη, ὈὉν Εν. Α. ΑΒβοτυ, Ὠ.Ὁ. 25. 

ΘὈϊυ]υ5. Α Ιδοΐυτα ἀο!νεγεὰ ἕο ἴπ6 Ταδομούθ᾽ Ττδϊηϊηρ 
ϑυπάϊοδίθ, Μδυ, 1882, Ὁν Α. ϑιρανιςκ, Μ.Ὰ. 1-. 

ΠΟΘ οὐ Ἐδυοεαύίοη. ΜῈ Τηϊτοάποίίοη δηὰ Νοίθϑ Ὀγ τΠ68 
Εεν. Ε. Η. Οὐυτἱοκ, Μ.Α. 435. δά, 

Μ|Ίοη 5 Ἰτυδοῦαῦθ οἡ Ἐϊιιοαύϊοη. Αἰδοβίμ}}]6 ταρυϊηΐ ἔτο ΠῚ 
(ἢς ἙΕαϊάοη οὗ 1673. Ἑαϊεἀ νι Νοίθς, ν Ο. Βκοννινο, Μ.4. 425. 

Μοάρτῃ Τιϑηριδρθϑ, θοῦ 5 ἡ ὕπΠ6 ΤΟδΔοΒίηρ οἵ, Βγυ (Ὁ. 
ΘΟ ΒΕςΚ, Μ.Α. 25. 

ΤΟΔΟΠΟΘΥ͂, αὍ 6 Υ8] Αἰτη5 οὗ ὕΠ6, πα ἘΟΥΙ ΝΙδηδθθιηθηῦ. ὙΤνο 
Τ,εοΐαγεβ ἀε! νεγεά ἴῃ {πε {Ππ᾽νογϑιν οὔ (ὐαιη τ άρσε ἴῃ τῃς Τ6ηΐ Το γπι, 1883, Ὀν 
Ε, Υ. ΕΆΚΚΑΚ, Ὠ.Ὁ. δηά Ε. Β. Ροοιε, Β.)Ώ. 15. 64. 

Τοδομίηρ, ΤΏΘΟΥΥ δηα Ῥγδούϊοθ οἵ. Βυ (ῃς ον. Ε. ΤΉΒΙΝΟ, 
Μ.Α,, ἰαῖς Ἠεαδαά Μαδβίεσ οὗ ρρίῃρμαμι ϑομοοὶ. Νεν Εαϊτοη, 45. ΟΖ, 

Οὐδέν Κοζιηηθς αγὲ ἐφ φγεῤαγαΐέίοι. 

Ζοράον Οαηιῤγίασε ᾿αγελοισε, ἄν “7 αγία Ζαλιο. 



6 ῬΟΒΣΖΕΞΤΧΙΟΙ ΕΘ 

{Τῦς ἀδμπιθτίσαε (015. ἴου 

ξϑιθοοῖα ἃπὺ «Το [εχεδ. 

ΟΘἜΝΕΒΚΑΙ, ΕΡΙΤΟΙΚΒ : ]. . 5. ῬΕΆΘΥΝΕ 9.0... 

ὍΕΑΝ ΟΕ ῬΕΤΕΕΒΟΒΟΘΗ. 

ΦΤΕ 15. αἰῆουϊς ἴο σοιημηθηα ἴοο ΠΙΡΏΪΥ [Π15 Θχοθι]θηΐ βευῖθβ.᾽-- 
Οπμαγάατι. 

ΔΝοῖν εαάν. Οἰἱοίά, Εχίγα ξεαῤ. δύο. Τζίζ 7.2». 

ΒοΟΚ οἵ ὅοθσυδ. ΒΥ δεν. α. Ε. ΜΑΟΙΕΔΕ, Π).. 25. 6. 

ΒΟΟΚ οἵ συᾶσοα. ΒΥ Κεον. ]. 1]. 1145, Μ.4.. 35. 64. 

Εϊτοὺ Βοοῖ οὗ δϑδιηιθὶ. ΒΥ αν. Ργοΐ. ΚΙΒΚΡΑΤΕΙΟΚ, Β.. 35. 6, 
ϑδοοημᾶ ΒοΟΙ οἵ ϑ'διμιθὶ. Βυ Κδν. Ῥγοῖ. ΚΙΕΚΡΑΤΈΕΙΟΚ, Β.}). 

35. 6. 

Εἰγτϑοὺ ΒοΟΟΙ, οὗ Κίηρθ. Βγ Κεν. Ῥτού. ὺᾺΜΒΥ, ἢ... 435. 6. 
ϑοοοηῃᾷ ΒοΟΟΙΚ οὗ Κίηρθ. Βγ Κεν. ΡῬχγοῖ, ὔΜΒΥ, ἢ... 35. 64. 
ΒΟΟΚ οἵ 5οῦ. ΒΥ ΚΕεν. Α. Β. θΑΥΙΌΒΟΝ, Ὁ... 5... 
ΒΟΟΙΚ οἵ ἘἨοοϊοϑίαδῦθθ Βγ νεῖν κεν. Ε. Η. ΡΓΌΜΡΤΒΕ, Π.}). 55. 

ΒοΟΙ οἵ Φογθιηΐδ. ΒΥ Βδν. Α. ΝΥ. ΘΤΈΕΑΝΕ, Μ.Α. 45. 6. 
ΒΟΟΙΚ οὗ ἤοϑθθαὰ. ἘΒγ Κεν. Τ. Κ᾿ Γ(ΗΕΥΝΕ, Μ.Α., ἢ... 435. 
ΒοΟΙΚΩ οἵ Ουρδάϊΐδῃ ὃς Φοῆϑ. ΒΥ Ατομάθασοῃ ΡΕΒΟΥ͂ΝΕ. 25. 6 

ΒΟΟΙ͂ οἵ ΝΜΙ|ΊοΔ ἢ. ΒΥ Εεν. Τ. Κ. (ΉΕΥΝΕ, Μ.Α., ἢ... 15. 64. 
ΒοΟΙΚΘ5 οὗ Ἠδρραδὶ ὃ Ζϑομδτθῃ, ΒΥ Ατομάβδασοῃ ΡΕΒΟΥ͂ΝΕ. 35. 

αο5061 δοοογχαϊΐϊηρ ἴο δύ Μαύνπονν. ΒΥ Κδν. . ΑΒΕ, Μ.Α. 25. 6. 
ἀΟ5Ρ61 δοοογάϊηρ ἴο δὺ ΜΑΙΚ. ΒΥ δεν. α. Εὶ ΜΑΟΙΈΕΑΕ, 

2.0. 25. δώ, 

0506] δοοογάϊηρ ἴο δῦ αὰκ6. Βγυ Αὐοῃ. ΕΆΚΒΑΕΒ, ἢ... 45. δ. 

αο5061 δοοογάϊηρ ἴο δῦ Φομη. Βγ Κδν. Α. ΡΒ ΜΜΕΕ, Π.}). 45. 6. 
Δοῦρ οἵ ὕπ6 Δροβῦϊθϑ, Βγ αν. Ῥτοί. υΜΒΥ, ).Ὁ. 45. 6. 

Ερ᾿βϑῦ]6 ὕο ὕπο Βοιηδηϑ. Βγ εν. Η. Ὁ. α. Μούῦτ, Μ.Α. 35. 6. 
Εἰτϑῦ ΟοΥηνΐδηβ. ΒΥ Βδν. 7. 1. 1145, Μ.4. ἢ Μαρ. 2.5. 

ϑοοοῃᾷ ΟοΥηὐπίδηθ. ΒΥ Ἀδν. 1. 1. 145, Μ.4. ὙΠ Μαρ. 2.. 

Ζοηαοη. Οαηιόγιαρε ἤγαγόλοιδε, ἄυε “αγία Ζαλιο. 



ΠΡ ἘΥΕΧΒΕΙΡΟΘΟΞ ΟΝΖΥΕΙΙΖΤΥ ῬΑ... γ 

Ἐλ ϑο]ο ὕο ὑπ6 ἘΡμοϑίδηβ. ΒΥ κεν. Η. σι αΌ ΜοῦτΕ, Μ.Α. 25. 6. 
Ἐρ᾿ϑὺ]θ ἴο ὕπ6 ῬὮΣΠΡΡίδη5. Βυ εν. Η. Ὁ. α. Μοῦ, Μ.Α. 

25. 64. 

Ἐρἰβε16 ἴο ὕ6 ΗΘῦτουυα. ΒΥ Αἴ. ΕἌΒΒΑΒ, Ὠ.Π. 35. 6. 

θπμοσδὶ Ἐρ ϑῦϊο οὗ δῦ δδηηθ5. Βυ νεῖν δον. Ε. Η. ΡΙΌΜΡΤΕΕ, 
ΒΒ τοῖσα, 

Ερ᾿βῦϊο5 οἵ δύ ΕΌΡΟΣ δὰ 5δὺ συᾶθ6., ΒΥ νεῖν Κεν. Ε. Η. 
ῬΩΜΡΤΕΕ, ἢ... 425. 

ἘΕρ᾿ϑὺ165 οἵ 5ὺὸ ὙΘΝ (ἢ Εαν. Α. ΡΙΜΜΕΕ, Μ.Α., Ὁ... 435. 64, 

᾿γεῤαγέρ. 

ΒοΟΙ οὗ ἀθῃθϑῖθ. Βγ Νεῖν Καν. {πε Πεδη οὗ ΡείεγθοσγουρὮ. 
ΒοΟΟΚΩ οὗ ἙἘχοάϊϑ, ΝΟΙΌΘΙ5 δηα Ὀϑαθθυοποην. ΒΥ ΚΒεν. 

σ. Ὁ. σἸἴνββυξα, [1,.Ὁ. 

ΒΟΟΚΒ οἵ Εἰζτ δια ΝΘ δ. ΒΥ Κεν. Ῥγού. ΚΥΤΕ, Μ.Α. 
ΒΟΟΙΚ οὗ Ῥβδὶίηβ. Βυ εν. Ργοῖ. ΚΙΕΚΡΑΤΕΙΟΚ, Β.Ὁ. 
ΒΟΟΙΚ οἵ Ι5ϑϑῃ. Βυ Ρεοῖ. Ν. ἘΟΒΕΕΎΘΒΟΝ ὅΜΙΤΗ, Μ.Α. 
ΒΟΟΚ οὗ ἘΖΟΚΊ6], Βυ εν. Α. Β. ῬΑΥΙΌΞΟΝ, .Ώ. 

ΒΟΟΚ οὗ Ν ΔΙ δοῃΐ. Βνυ Ατομάβεαοοῃ ΡΕΚΟΥ͂ΝΕ. 
ἘΠ ϊβῦ]6 ἴο ὑπ αδ]δύϊδηϑ. Βνυ Κδν. Ε. Η. ΡΕΒΟΥ͂ΝΕ, Ὠ.Ὁ. 
ΕΓ ̓ ϑῦϊο5 ὕο ὑμ6 Οοϊοσπϑίδηβ δηα ῬὨΪ]Θηο. ΒΥ Βεον. Η. Ὁ. 6. 

ΜουτΕ, Μ.Α. 

ἘΡ᾿βῦ165 ὅο Τίμηοῦην δὲ ΤΊῦα5. ΒΥ Κδν. Α. Ε. ΗὔΜΡΗΚΕΥΒ, Μ.Α. 

“4 3)ε ΘαΠτ Φαπιθείσαςρ 001. ἴον εθ οο], 

ΤΏ ΞΊΔΔΙΙΟΣ σαχῃ σὶρ: 6 Β101Θ Ζοσ ΘΟΠΟΟΙ5 το] 7077)2 α7ὁὲ 6727217 61γ 

γὅτὺ 527145 Ο7 {07)}7716711Ω7165 071 507716 σοἰθείφα ὁοοίςς οὔ ἐἦδ δ101.. 7415 ἐχῥῤεείεαῖ 

ἐλαέ ἐΐεν τοὴδ ὅς 2γεῤαγεα 707 ἐλε γιοσέ ῤαγέ ὧν ἐλε ᾿Ξ αἸἸΐογς ὁ ἐἦέ αγρεῦ 

“γ165ς (716 Οαηιγιαιρε Μηδ. 707 δελοοίς απα (οἰορεσ). 7714 τοζρε71ε5 

τοίλὶ ὅς ἐφεμοαῖ αὐ α ἴοτυ 2γίεθ, αγιαΐ τοῦ ὧδ στεΐξαύζε ἐο ἐδέ γεχτείγοηεογιίς οὐ 

2γεῤαγαέονγ αγιαὶ οἰδηιορέαγγ σελοοίς. 7776 ,γεέ σοίηγες 97 ἐδέ φογθς τοῦδ 
ὧς γεαάν 707 φεὀἠεαζίογε ὄφγογε ἐἦε οηπα ο7 ἐἦσ 2γέδογιέ γα. 

75 1216 }γες-. 

Εἰγϑοῦ δια ϑϑοομᾶ ΒοΟῖ5 οὗ β'ὅδιηιιθι, Βυν Κϑν. ΡῬιοῖ. Κικκ- 
ΡΑΆΌτΕιΟΚ, Β.Ώ. 

6ο5Ρ61 δοοογάϊηρ ἴο δῦ Μεύμον, Βν ον. Α. ΑΒΕ, Μ.Α. 
ΟαΌΒΡΘΙ δοοοτάϊηρ ἴο δῦ Μαικ. Βγ Καεν. α. Ε΄ ΜΑσΙΒΑΒ, Π).Ὁ. 

ομάοη. Οαηιδγίασε Τγαγελοισο, τὸ 77 αγία αι. 



8. ΡΟ.ΒΕΙΟΔΊΊΤΟΝ ΒΟ ΟΣ ΧΗΣ ΟἸΝΣΖΕ ΘΟ ΕΝ 

σὴ}: Φαπρθιίσας Φιεεῖς Ζεσίαμηε ἴον 

ἔϑιρθοοῖα ἁπὰ ΦοΠεκχια, 

ψ ἢ ἃ Βδνιβθά Τοχί, Ραβθα οἡ ἰῃς τηοϑί τεοθηΐ οὐ σαὶ δας που 165, δπά 
ἘΏΡΊΙ5η Νοίθβ, ργβραγεᾶ ππᾶεδγ {Π6 αἰγθοίίοη οἵ (ῃη6 (αθπεσαὶ ἘΠ α]ΐου, 

7.71. 5. ΡΕΚΟΥΝΝΕ, 1).})., ῬΕΑΝ ΟΕ ῬΕΤΕΒΒΟΚΟΌΘΗ. 

Ο5Ρ061 δοοογάϊΐηρ ἤο δὺ Ναύνμῃθν. ΒΥ Ἀδθν. Α. (ΑΒΕ, Μ.Α. 
νὴ 4 Μαρβ5. 45. δώ. 

Οο5061 δοοοτάϊηρ ἴο δῦ Νίαυξκ. Βυ Κεν. α. Ε΄ ΜΑΟΙΑΕ, Ὠ.Ώ. 
ΜῈ 5 Μαρβ. 45. 6. 

αοϑρϑὶ δοοοζαϊησ ἴο ὃὺ τὰκ. ΒῪ Ατομάδαοοη ἘΑΒΒΑΒ. 
ΜῈ 4 Μδρβ. ὅς. 

ΟὍ5Ρ061 δοοογάϊηρ ὕο δῦ Φοῆῃ, ΒΥ Ἀδν. Α. ΡιΜΜΕΕ, Π.Ὁ. 
ἢ 4 Μδρ5. ὄς. 

Αοὖβ οὗ ὕῃ6 Δροβῦϊθθ. ΒΥ Ἐδν. Ῥγοΐδβδδϑουῦ ὺᾺὺΜΒΥ, Π).Ὁ. 
ΜῈ 4 Μαρβ. ὅς. 

ΕἸἰγϑοῦὺ ἘΙϑῦ16 ὕο ὕΠ6 ΟοΥἱηὐ ΐδη5. ΒΥ Κεν. 7. 1. 1145, Μ.4. 35. 

ϑοοομᾶ ΕΡῚϑὺ16 ὕο ὕΠ6 σον ΐϑη5. ΒΥ Κεν. 1. 1. 1.145, Μ.Α. 
[7γι ἐᾷς }γεος. 

ἘΡ᾿5016 ὕο ὕμ6 Ἠθῦγονβ. ΒΥ. Αὐομάβασοοῃ ΕἌΑΈΒΑΒ, Ὁ... 535. 6. 

Ειρ1ϑ016 οὗ δὺ δδηθ8. Βυ Νεῖν ον. Ἐ. Η. ΡιΜΡΤΒΕ, Π.Ὁ. 
[δγεῤαγΖιρ. 

ἘΠ ἰϑῦ]65 οὗ δῦ σοῃη. Βυ Κν. Α. ΡῃΜΜΕΕ, Μ.Α., ἢ.Ὁ. 4:-. 

3οπῦοπ: Ο. 7. ΟἸΑΥ ἂνρ 50Ν9, 

ΟΑΜΒΕΙΌΘΕ ΜΨΑΒΕΉΗΟΘΕ, ΑΝῈ ΜΑΒΙΑ ΙΑΝΕ. 

(πασασου: 265, ΑΕ ΟΥΤΙΕ ΒΤΕΕΕΤ. 

(Ταπιδιίσσε: ΘΕΙΘΉΗΤΟΝ, ΒΕ, ΑΝῺῸ Ο(Ο. 

ϑείρεία : Ειὶ Α. ΒΕΟΟΚΉΑῦΞ. 

ΓΟΑΜΒΕΙΒΌΟΘΕ : ΡΕΙΝΤΕῈΘ ΒΥ ΓΟ. 7. (ΙΑΥ, Μ.Α. ΑΝῸ 50Ν5, ΑΤ ΤῊΕ ὈὙΝΙΝΕΚΒΘΙΤΥ ΡΕΕΘ5. 
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